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          Metodologia de evaluare a studenț ilor 

 

 

 Metodologia de evaluare a studenţilor a decurs în trei etape: evaluare intitiala, evaluare 

continua si evaluare finala. 

1) Evaluarea iniţială a constat în alegerea fiecărui student a unui domeniu de specializare. 

Aceste domeniii constând în: 

 Automatizări – software 

 Automatizâri – hardware 

 Dezvoltare software 

 

2) Evaluarea continuă a fost realizată în mod constant de către tutorele desemnat de partenerul 

de practică acesta comunicând, cadrului  didactic responsabil, concluziile sale asupra 

studenţilor la fiecare sfârşit de săptămână. 

 

3) Evaluare finală s-a realizat la sfârşitul stagiului de practică de către cadrul didctic responsabil 

bazându-se pe evaluarea continuă şi folosind urmatoarele doua criterii de competenta: 

instrumental – aplicativa si atidudinala. 

 

 

A. Competenţe instrumental - aplicative: 

 

 Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese 

 Realizarea corectă a lucrărilor specifice corespunzătoare profilului partenerului de 

practică 

 Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipă) 



                                              

           

 Dezvoltarea altor abilităţi necesare adaptării la mediul profesional: 

 utilizarea calculatorului şi programelor specifice de lucru 

 utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupă 

 utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie( legi, fişe, 

formulare, rapoarte, proiecte etc.) 

 utilizarea echipamentelor si instrumentelor hardware sau software din dotarea 

instituţiei 

 familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, deciziilor, 

raportărilor ierarhice etc., din instituţie 

 familiarizarea cu circuitele funcţionale ale instituţiei 

 utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) - locale, naţionale sau 

europene 

 

B. Competenţe atitudinale: 

 

 dezvoltarea atitudinilor empatice faţă de persoanele din grupul ţintă 

 cultivarea responsabilităţii individuale, colective şi sociale în instituţie şi faţă de 

grupurile ţintă 

 manifestarea responsabilităţii faţă de propria persoană, prin însuşirea bunelor practici 

 promovarea bunului renume al Universităţii Hyperion prin comportamente dezirabile 

social şi diseminarea pozitivă a activităţilor acesteia 

 valorificarea potenţialelor individuale prin promovarea iniţiativei şi creativităţii, 

armonizării climatului de lucru, optimizării şi eficientizării activităţii în instituţia 

parteneră de practică. 
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