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Prezenta metodologie este elaborată în baza următoarelor acte normative:
 REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul
profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministerului
Educației nr. 1086 din 29 decembrie 2016;
 REGULAMENTULUI INTERN privind organizarea și desfășurarea stagiului de practică,
din 02.02.2017, proces – verbal nr.14 al consiliului Profesoral;
 Plan-Cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în
baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile nr. 1205 din 16 decembrie 2015.
Metodologia stipulează modul de evaluare a elevilor la stagiul de practică.
Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se
realizează în scopul formării / dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice
calificării profesionale.
Stagiile de practică se desfășoară, de regulă, la finele anului de învățământ, conform
Planurilor de învățământ pentru fiecare specialitate şi an de studii.
Evaluarea stagiului de practică se realizează atât în perioada de desfăşurare, cât şi la
finalizarea acestei activităţi.
În timpul desfășurării stagiului de practică de specialitate și a practicii ce precede
probele de absolvire, evaluarea elevilor va fi efectuată permanent atât de către
conducătorii stagiului de practică din cadrul unităților economice, cât și a celor din cadrul
Colegiului Național de Comerț al ASEM .
Stagiul de practică de iniţiere în specialitate se desfășoară în cadrul Colegiul Național
de Comerț al ASEM în cabinete, laboratoare și elevii vor fi evaluați permanent de către
conducătorii stagiului de practică din cadrul Colegiul Național de Comerț al ASEM.
Numărul de note nu va fi mai mic decât numărul de săptămâni de practică. Elevul, la
finalizarea stagiului de practica de iniţiere în specialitate, nu va elabora Raportul stagiului
de practică.
Pentru a diminua absenteismul școlar și a motiva elevii care vor desfășura stagiul de
practică în cadrul Colegiului Național de Comerț al ASEM spre dezvoltarea
competențelor profesionale, se va aplica coeficientul frecvenței la calcularea mediei
stagiului de practică, conform Regulamentului Intern referitor la aplicarea coeficientului
frecvenței în evaluarea rezultatelor semestriale ale elevilor din cadrul Colegiului Național
de Comerț al ASEM. Media stagiului de practică constituie media notelor acumulate
înmulțită cu coeficientul frecvenței.
Media stagiului de practică (MSP) = media notelor acumulate (MNA) x
coeficientul frecvenței
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Elevii care vor desfășura stagiul de practică în cadrul Colegiului Național de Comerț
al ASEM ce vor lipsi mai mult de 30 % din ore, vor repeta stagiul de practică în semestrul
ulterior conform unui grafic stabilit de către administrația Colegiului Național de Comerț
al ASEM, în conformitate cu demersul scris de conducătorul de practică către directorul
adjunct pentru instruire practică și producere.
Conducătorii stagiului de practică din cadrul unităților economice vor evalua permanent
nivelul competenţelor profesionale dobândite de elev, comportamentul, modalitatea de
integrare a acestuia în activitatea unităților economice (disciplină, punctualitate,
responsabilitate în rezolvarea sarcinilor și respectarea Regulamentului intern al unității
economice etc).
Conducătorii stagiului de practică din cadrul Colegiului Național de Comerț al
ASEM, conform graficului consultațiilor, vor evalua periodic modul de completare a
Agendei formării profesionale, în corespundere cu cerinţele specificate în ea și modul de
însușire a unităților de conținut din curriculumul stagiului de practică.
Evaluarea finală a elevilor privind practică de specialitate și practica ce
precede probele de absolvire se va realiza de către comisiile de evaluare pentru
fiecare domeniu de studiu formate din conducătorii stagiului de practică din cadrul
Colegiului Național de Comerț al ASEM, președintele comisiei care este directorul
adjunct pentru instruire practică și producere și un membru al comisiei de regulă un șef
de secție, șef de catedră sau profesor de la specialitate.
Pentru a participa la evaluarea finală a stagiului de practică, elevii Colegiului
Național de Comerț al ASEM trebuie să finalizeze cu succes stagiul de practică în cadrul
unității economice la care au fost repartizați,
îndeplinind cumulativ următoarele obiective:
 să frecventeze regulat stagiul de practică;
 să desfășoare sistematic activitatea de practică în cadrul aceluiași partener de practică,
respectând numărul de ore prevăzut în Planul de învățământ la specialitate;
 să consemneze în Agenda de formare profesională activităţile desfăşurate pe parcursul
stagiului de practică;
 să frecventeze orele de consultații , conform graficului din Colegiului Național de
Comerț al ASEM;
 să acumuleze numărul de note, conform numărului de săptămâni pentru practică.
Conducătorul de practică din cadrul unității economice, la finalizarea stagiului de practică,
apreciază cu notă nivelul de achiziționare a competenţelor practice ale elevilor și le eliberează
referințe.
Conducătorul de practică din cadrul unității economice, la finalizarea stagiului de practică,
apreciază cu notă nivelul de achiziționare a competenţelor practice ale elevilor și le eliberează
referințe
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Rezultatul acestei evaluări stă la baza notării elevului.
Elevul, la finalizarea stagiului de practică, va prezenta conducătorului de practică din
cadrul instituţiei de învățământ / comisiei Agenda stagiului de practică completată, în
corespundere cu cerinţele specificate curriculumul stagiului de practică și să susţină
Raportul stagiului de practică.
Elevul va face o prezentare orală despre activitățile desfășurate în perioada stagiului
de practică precum, să demonstreze cunoștințele acumulate și rezultate obținute la finalul
acestuia. De asemenea, va prezenta în fața comisiei Agenda de formare profesională
completată. Criteriile de evaluare şi acordare a notei sunt următoarele:
 modul de completare a Agendei de formare profesională : relevanța informațiilor,
structurarea acestora, modul de prezentare a rezultatelor: pondere 30% din nota finală;
 prezentarea realizată de către elev în faţa comisiei de evaluare: pondere 70% din nota
finală.
Evaluarea comisiei va avea la bază aspecte privind relevanța activităţilor desfăşurate
pentru formarea profesională a elevului, competențele dobândite de către elev pe durata
stagiului precum şi rezultatele obţinute în timpul stagiului de practică.
Stagiile de practică nu se finalizează cu examen dar cu media stagiului de practică.
Media stagiului de practică se va compune din:
1. Media notelor acumulate la consultațiile săptămânale, pentru unitățile de conținut
studiate și pentru completarea săptămânală a Agendei de formare profesională;
2. Nota care apreciază stagiul de practică la unitatea economică din Agenda de formare
profesională, cu semnătura conducătorului de practică din cadrul unității economice;
3. Media notelor de la susținerea raportului de practică.
Media stagiului de practică(MSP) = Media notelor din cadrul instituției(MNI) +
Nota din unitatea economică (NUE) + Media notelor de la susținerea raportului de
practică (MNR). MSP= MNI+ NUE+ MNR
Promovarea stagiilor de practică constituie una dintre condițiile de promovare și
admitere la probele de absolvire / calificare. Creditele de studii transferabile se acordă
pentru nota de promovare 5.00 și mai mult. Elevii, care nu au realizat programul stagiului
de practică din motive întemeiate și neîntemeiate, vor fi încadraţi repetat la stagiul de
practică, ţinându-se cont de posibilităţile desfăşurării acesteia pe parcursul vacanţei sau a
semestrului ulterior, după un orar stabilit de către directorul adjunct pentru instruire
practică și producere.
Conducătorul stagiului de practică din cadrul Colegiului Național de Comerț al
ASEM este obligat să elaboreze dispoziție pe numele directorului Colegiului Național de
Comerț al ASEM și directorului adjunct pentru instruire practică și producere, în cazul în
care elevii au absentat de la stagiul de practică mai mult de trei zile.
Media obţinută la stagiul de practică se ia în calculul mediei academice semestriale a
elevului.

