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INSTRUCȚIUNI COMPLETARE JURNAL DE PRACTICĂ 

 

Pe perioada stagiului de practică, studentul practicant va completa un JURNAL DE PRACTICĂ care 

va trebui să conțină următoarele (a se vedea ANEXA 1): 

• Compartimentul în care își desfășoară activitatea; 

• Data și intervalul orar de desfășurare a activității practice; 

• Descrierea activităților efectuate; 

• Documente elaborate sau consultate pentru culegerea informațiilor necesare elaborării 

proiectului de practică, informații ce vor avea în vedere următoarele aspecte: 

− instituția unde desfășoară stagiul de practică - direcțiile strategice ale instituției și politicile 

publice pe care le promovează, cadrul legal care guvernează activitatea instituției/organizației, 

modul de organizare și derulare a activității instituției;  

− sistemul de finanțare al instituției, surse de finanțare externe (dacă este cazul); 

− sistemul de relații publice, comunicare și transparență decizională, precum și modul de 

funcționare la nivelul instituției gazdă; 

− modul de reprezentare a instituției în relațiile externe. 

 

Jurnalul de practică se va realiza sub forma unui tabel, așa cum este prezentat în modelul din Anexa 

1 și va fi completat săptămânal de către student, pe măsură ce avansează în perioada de desfășurare a 

stagiului de practică.  

Jurnalul de practică va fi OBLIGATORIU trimis tutorelui desemnat de instituția parteneră de practică 

pentru verificare și semnare.  

Este OBLIGATORIU ca jurnalul de practică să fie SEMNAT DE CĂTRE STUDENT ȘI 

CONTRASEMNAT DE CĂTRE TUTORE. 
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ANEXA 1 MODEL JURNAL DE PRACTICĂ 
 

 

Departamentul…………………. :  
(ex.: Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Direcția Politici și Strategii) 
 

Data Intervalul orar Descrierea activității Documente consultate sau elaborate 

    

    

 
 

STUDENT (nume, prenume)                             TUTORE (nume, prenume)              

(Semnătura)                              (Semnătura) 

 


