
Analiză rezultate 

Programul SEE 2013 – 2014 

Stagii de practică 

În anul academic 2013-2014 au beneficiat de stagii de practică SEE un număr de 24 de 

studenţi, dintre care 16 fete şi 8 băieţi. 

 

     Majoritatea beneficiarilor (în număr de 20) îşi fac studiile în cadrul Facultăţii de 

Geografie şi Geologie, iar restul (4 studenţi) sunt specializaţi în Asistență Socială la 

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.  

 

      Printre preferinţele beneficiarilor ca loc de desfăşurare a mobilităţii de practică a fost 

Islanda (18 studenţi), urmată de Norvegia (6 studenţi). 



 

Factorii care i-au motivat să desfăşoare un stagiu de practică în străinătate au următoarea 

pondere:  

 

În ceea ce privește sprijinul din partea instituției gazdă, pe o scară de la 1(poor) la 

5(excellent), 62,5% (15) studenti au caracterizat conditiile ca fiind excelente; 20.8% (5) 

studenti le-au apreciat ca fiind bune; 12.5% (3) studenti au fost neutri asupra conditiilor si 1 

singura persoana a oferit nota 1 – nesatisfacator. 

 



 

Costurile studentilor in medie pe lună variaza de la €200 la  €1200. Astfel, 25% (5) din 

studenti au avut costuri de la €200 la €450; 30% (6) studenti au avut costuri lunare de la €500 

la €900; alti 30% din studenti au cheltuit lunar aproximativ €1000 si doar 12.5% (3) studenti 

au cheltuit lunar suma de €1200. De asemenea, 83.3% din studentii beneficiari de stagii de 

practica SEE au precizat ca grantul SEE a fost suficient pentru a acoperi toate nevoile. Astfel, 

doar 4 studenti au folosit surse alternative de finantare, cum ar fi familia sau rezervele 

personale.  

 

Stagiile de practica SEE au fost apreciate ca fiind excelente din punct de vedere intercultural 

(54.2%), excelente ca experienta in a trai intr-o tara straina (95.8%) si pentru a castiga 

experienta profesionala (83.3%), luând în calcul posibilitatea de a lucra in continuare intr-o 

tara europeana ca rezultat al acestei experiente.  



 

De asemenea, ca evaluare generala a mobilitatii, pe o scara de la 1(poor) la 5(excellent), 

75% dintre studenti au bifat nota 5(excellent), 20.8% au acordat un 4(good) si un 1 student a 

fost neutru(3) asupra situatiei. 

 

               Confrom imaginii de mai jos,  cei 24 de studenti au avut recunoscute toate creditele 

obtinute la institutiia gazda. 
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 Majoritatea studentilor au precizat ca programul SEE este bine organizat si benefic 

pentru studenti si viitorul lor, singurele imbunatatiri dorite fiind legate de o mai buna 

detaliere a pasilor ce trebuie urmati in depunerea tuturor actelor necesare înaintea 

plecării în străinătate. (sugestiile fiind organizarea unei rubrici pe site sau a unei 

platforme online). 

 


