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1. Denumirea programului (tema) – Formare tutori de practică dezvoltat în cadrul proiectului „Practica 
studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” – 
PRACTeam, Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/64150 

2. Tipul programului– specializare,  

3. Forma de învăţământ – cursuri faţă în faţă, ateliere de lucru. 

4. Durată + număr total de ore + număr credite (dacă există): 20 de ore, 3 zile 

5. Utilitatea programului – argumentarea necesităţii existenţei, introducerii, promovării unui astfel de 
program: răspunde nevoilor angajaţilor din firme care pe perioada derulării stagiilor de pregătire practică a 
studenţilor au rolul de tutori; cursul oferă informaţii cu privire la comunicare, mentorat, educaţia adulţilor 
necesare realizării acestui rol cu succes.  

6. Misiunea programului - este de a facilita activităţii derulate de tutorii din întreprinderi care coordonează 
activitatea studenţilor care efectuează stagiile de pregătire practică. 

7. Grup – ţintă – persoane care doresc să fie tutori de practică în întreprinderi, dar şi orice altă persoană 
interesată de activitatea de mentorat şi tutorat.  

8. Obiectivele generale ale programului/ Competenţele generale  

Temele generale abordate în cadrul cursului sunt:  
 Învăţarea la adulţi  
 Strategii de motivare a adulţilor pentru învăţarea continuă/pe tot parcursul vieţii  
 Strategii, metode şi tehnici de formare a adulţilor  
 Autocunoaştere şi dezvoltarea personală  
 Percepţia celorlalţi. Stereotipuri şi prejudecăţi  
 Comunicarea eficientă în mediile organizaţionale  
 Bariere în comunicare  
 Grupul şi munca în echipă  
 Gestionarea conflictelor  
 Stresul în organizaţii. Coping individual şi intervenţie la nivelul organizaţiei  

 

10 Planul de învăţământ (cu precizarea numărului de ore aferente fiecărui tip de activitate: curs, activitate 
practică, evaluare): teorie 9 ore, practică 9 ore, evaluare 2 ore  

11 Coordonatorul programului – prof. univ. dr. Anca Dodescu şi prof. univ. dr. Letiţia Filimon  

12 Cum se finalizează (diplome, certificate, atestate etc.) – certificate de absolvire 

13 Informaţii suplimentare: http://practeam.ro  
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