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FIȘĂ DE OBSERVAȚIE/EVALUARE, SĂPTĂMÂNALĂ1 
 
 
 

1 Student practicant Geo Georgescu 

2 Săptămâna I 

3 Adresa unde s-a derulat stagiul de pregătire practică Cl. Bucuresti, Nr. 100, Craiova 

4 Proiect 

 „Algoritmi pentru poziționarea panourilor solare la sateliții geostaționari” 

5 Calitatea activității practice 

5.1 Modul în care face conexiuni între pregătirea teoretică și cunoștințele practice 9 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

5.2 Capacitatea de a genera idei noi dovedită prin soluțiile propuse 8 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

5.3 Capacitatea de a înțelege procesul tehnologic dovedită prin respectarea etapelor 
de realizare 

9 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

5.4 Gradul de asimilare al cunoștințelor de utilizare a uneltelor de dezvoltare 10 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

6 Organizarea și gestiunea timpului 

6.1 Capacitatea de a respecta termenele stabilite 9 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

6.2 Capacitatea de a prioritiza corect sarcinile primite 7 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

6.3 Disciplină, punctualitate, atitudine față de muncă 9 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

7 Calitatea caietului de practică 

7.1 Conține denumirea modulului de pregătire? 10 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

7.2 Conține competențele exersate? 9 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

7.3 Conține activitățile desfășurate pe perioada stagiului de practică? 8 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

7.4 Conține observații personale privitoare la activitatea depusă? 7 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

8 Lucrul în echipă, comunicare interpersonală, asumarea rolurilor atribuite 

8.1 Abilități de comunicare, de a-și ajuta și/sau instrui colegii de echipă 7 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

8.2 Capacitatea de a-și înțelege rolul în dobândirea succesului împreună cu echipa 8 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

9 Elaborarea și prezentarea documentației de proiect 

9.1 Conține scop, introducere, abrevieri folosite, descrierea structurală a 9 
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 Evaluarea se face prin acordarea de note între 1 și 10 
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documentului? 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

9.2 Conține descrierea setup-ului, a uneltelor folosite și a procesului de lucru? 9 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

9.3 Conține descrierea arhitecturii prezentată atât din perspectivă funcțională cât și 
de implementare/exploatare? 

 
7 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

9.4 Conține descrierea modului în care sunt satisfăcute cerințele proiectului? 7 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 

9.5 Calitatea prezentării modulelor proiectate dpdv al soluțiilor, a implementarii 
acestora și a rezultatelor obținute. 

7 

[ ... observații, note personale, aprecieri, recomandări, etc. ] 
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