
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 2 „Corelarea învǎţǎrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoalǎ la viaţa activǎ” 

Titlul proiectului: „ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATǍ” 

Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/63442 

 

 

FIŞA DE MONITORIZARE A INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII 

a absolvenților care au beneficiat de stagii de practică 

în întreprinderile simulate 

 

 

A. 

NUMELE 

PRENUMELE 

CNP 

Număr telefon 

E-mail 

 

B. 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

SPECIALIZARE LICENŢǍ/ MASTERAT: 

 

 

MODULUL:  

DOMENIUL DE PRACTICǍ: 

 

C.  

(1) Angajat în timpul  

modulului de practică 

(2) Angajat după realizarea 

practicii în întreprinderi 

simulate 

(3) În căutarea unui loc 

de muncă 

   

 

În situtia C2,  

la cât timp după finalizarea practicii în întreperinderi simulate v-aţi angajat? 

Imediat 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 
     

 

Ce tip de contract de muncă aţi avut la primul loc de muncă 

               după absolvirea stagiului de practică? 

 

Contract de  

muncă pe durată 

nedeterminată 

Contract de 

muncă pe durată 

determinată 

Alte tipuri de 

contracte 

   



 În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

Potrivit În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 
Dacă sunteți angajat, postul 

ocupat corespunde pregătirii 

dumneavoastră? 

     

Ati avut dificultăți  în găsirea 

unui loc de muncă? 
     

Postul ocupat vă asigură 

condiții de afirmare şi evoluție 

în carieră? 

     

 

D. 

EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICǍ 

ÎN ÎNTREPRINDERI SIMULATE 

 În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

Potrivit În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 
În ce măsură  a fost util stagiul 

de practică în întreprinderi 

simulate? 

     

În ce măsură  stagiul de 

practică în întreprinderi 

simulate a contribuit la 

dezvoltarea nivelului propriu 

de competențe? 

     

Stagiul de practică în 

întreprinderi simulate oferă 

mai multe competențe teoretice 

decât practice 

     

Stagiul de practică în 

întreprinderi simulate oferă 

mai multe competențe practice 

decât teoretice 

     

Cunostințele dobândite în 

cadrul stagiului de practică 

contribuie la afirmarea 

dumneavoastră în carieră? 

     

Ați  recomanda colegilor 

dumneavoastră să realizeze 

practica prin întreprinderi 

simulate? 

     

 

E. 

PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA TRANZIŢIEI DE LA 

ŞCOALǍ LA VIAŢA ACTIVǍ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data:                        Semnătura 


