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PREAMBUL

O componentă importantă a procesului de învăţământ îl constituie activitatea
de practică, care are drept obiectiv completarea cunoştinţelor teoretice acumulate în
ciclul de licenţă, precum şi dezvoltarea de competenţe şi abilităţi pentru studenţii la
programele de masterat, prin oferirea stagiilor

de practică din domeniul

managementului, în vederea îmbunatăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii.
În cursul stagiului de practică, cursanţii trebuie sa fie capabili să:
-

identifice activităţile care se derulează în firma în care îşi desfăşoară

practica;
-

să se familiarizeze cu metodologiile specifice de analiză si fundamentare a

deciziilor;
-

să analizeze comportamentul sistemului de management al firmei, sub

aspectul coerenţei decizionale, operaţioanle, informaţioanle şi metodologice.
-

să se familiarizeze cu aspecte particulare regăsite în firmă, referitoare la

mangemetul de proiect, elaborarea strategiei ITC, iniţierea de programe de
responsabilitate socială corporativă, gestionarea deşeurilor electrice şi
electronice.
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I. STRUCTURA GENERALA A ACTIVITĂŢII DE
PRACTICĂ
1. Prezentarea de ansamblu a firmei – baza de practică
•

Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea organizaţiei, număr de
salariaţi, organizarea structurală, indicatori economico-financiari.

•

Prezentarea generală a strategiei de afaceri a firmei, obiectiv fundamental,
obiective

derivate,

opţiuni

strategice,

avantaj

competitiv

şi

avantaj

concurenţial.
•

Tendinţe de evoluţie ale activităţii firmei, în contextul actual micro şi
macroeconomic, naţioanl şi mondial.

2. Aspecte de continut
•

Prezentarea componentelor sistemului de management, cu particularităţi la
nivel de proces decizional, structură a deciziilor, componente informaţionale,
organizare procesuală şi structurală, metode şi tehnici de management.

•

Legăturile dintre diverse activităţi, compartimente şi posturi.

•

Analiza SWOT a activităţii/sistemului/procesului în care urmează a fi derulat
stagiul de practica, potrivit temei alese.
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II. STAGIUL DE PRACTICĂ
Perioada de desfăşurare:
De la:
08.03.2012.........până la:
Program de lucru:
Durata totala a stagiului de practica: 280 de ore

20.05.2012................

Îndrumător desemnat din partea
Academiei de Studii Economice din Bucuresti:
Numele şi prenumele................................................................................
Gradul didactic..........................................................................................
Telefon, e-mail..........................................................................................
Societatea organizatoare a stagiului de practica:
Denumire......................................................................................................
Sediul social.................................................................................................
Domeniul de activitate..................................................................................
(se va menţiona codul CAEN)
Cadrul de desfăşurare a activităţii:
..........................................................................................................
(ex. Birou contabilitate, serviciul financiar, serviciul marketing....)

Tutorele desemnat din partea firmei
Numele şi prenumele................................................................................
Functia ocupata..........................................................................................
Telefon, e-mail..........................................................................................
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III. Titlul lucrării de practică
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Student,
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III.1 Oportunitatea subiectului şi nivelul de importanţă pe care îl are în
contextul profilului de activitate al firmei, precum şi al utilităţii sale la
perfecţionarea domeniului. Obiectivul general si cele specifice ale
lucrarii.

III.2 Cadrul conceptual al lucrării. Elemente teoretice succinte legate de
subiectul tratat.

III.3 Prezentarea metodologiei de lucru.
instrumentelor folosite în elaborarea studiului.

metodele

tehnicilor,

III.4 Modul in care s-a realizat cunoasterea organizatiei si principalele
caracteristici in plan organizatoric si functional care au fost identificate.

III.5 Observarea modului in care elementele teoretice studiate in cadrul
cursurilor universitare se regasesc in activitatea firmelor. Menţionati
instrumente / tehnici / metodologii folosite si modalitatea de lucru cu
acestea.

III.6 Definirea obiectivelor urmărite şi a activităţilor necesare pentru
realizarea acestora in cadrul stagiului de practica.

III.7. Activitati specifice managementului de proiect care au fost
identificate in firmă.

III.8. Aspecte specifice lucrului in echipa in cadrul firmei.
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.III.9 Operaţionalizarea proceselor care descriu activităţile studiului,
relevarea unor aspecte particulare, constrângeri şi restricţii identificate în
plan organizaţional.

III.10. Prezentarea principalelor rezultate potenţiale, obţinute prin
finalizarea studiului.

III.11. Soluţii propuse pentru unele probleme identificate şi impactul
acestora în plan managerial, operaţional, informaţional şi/sau informatic.

III.12. Concluzii si recomandări pentru dezvoltarea firmei / domeniului de
activitate

Data

Student

Tutore Firma……………………………………

Numele si prenumele (clar)

Numele si prenumele (in clar)

……………………………………….

……………………………………………………….

Semnatura

Semnatura

Stampila
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IV. JURNAL DE PREZENTĂ PRACTICĂ
Ziua

Data

Descrierea
activităţii

Documente de
lucru
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Observaţii
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Ziua

Data

Descrierea
activităţii

Documente de
lucru
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Observaţii
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Ziua

Data

Descrierea
activităţii

Documente de
lucru
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Data

Student

Tutore Firma……………………………………

Numele si prenumele (clar)

Numele si prenumele (in clar)

……………………………………….

……………………………………………………….

Semnatura

Semnatura

Stampila
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