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Tutorii, despre stagiul de practică

Prima parte a stagiului de practică derulat de studenţi în cadrul proiectului „Consiliere
pentru carieră, practică pentru succes!” este asigurat de tutori de la firma SC Vegra Info SRL,
partener în proiectul coordonat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Stagiile
concepute şi furnizate de firma parteneră s-au derulat în vara anului 2014, respectiv 2015, iar
acestea au fost moderate de tutori din cadrul SC Vegra Info SRL, dintre care îi amintim pe
Cristian Han, Marian Isarie, Valentin Ilie, Cristian Moise, Sorin Savin, Sorin Timar, Marian
Ghionea.
Am cerut părerea unora dintre tutorii care au lucrat cu studenţii din grupul ţintă în
decursul celor 120 de ore de stagiu de proiectare CAD, pentru a afla cum au relaţionat cu
studenţii, care a fost atmosfera de lucru şi provocările / dificultăţile cu care s-au confruntat
studenţii sau poate chiar ei de-a lungul formării de care s-au ocupat.
Cel mai adesea, tutorii au apreciat ca ridicat gradul de implicare al studenţilor şi efortul
depus de aceştia în activităţile propuse, în ciuda condiţiilor uneori nefavorabile: „Prin gradul de
participare, cât şi prin interesul pentru dobândirea de cunoştinţe pentru utilizarea soluţiilor CAD
prezentate, apreciez efortul studenţilor în contextul existenţei şi al altor activităţi academice din
perioada vacanţei.” (Valentin Ilie)
Tutorii sunt în general mulţumiţi de progresele pe care le fac studenţii, acestea fiind
validate de felul în care ultimii interacţionează în timpul cursurilor, dar şi de rezultatele obţinute
la evaluările periodice: „Din punctul meu de vedere, progresul este foarte bun, deoarece, pe
lângă exerciţiile din manual, la fiecare lecţie studenţii îmi cer alte exemple în care să exerseze
ceea ce au învăţat.” (Cristian Moise)
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La capitolul dificultăţi nu au fost semnalate probleme deosebite, nici la nivelul
studenţilor, nici al tutorilor. In dorinţa de a face lucrurile cât mai bine, aceştia din urmă au
urmărit cu atenţie nevoile şi solicitările studenţilor din grupul ţintă şi au încercat să se adapteze
în permanenţă acestora: „O provocare este adaptarea rapidă a materialului teoretic conform unor
cereri concrete ale studenţilor referitoare anumite arii punctuale de interes.” (Sorin Savin)
Cât despre recomandările pe care tutorii le fac studenţilor, ele se referă la aplicarea în
cadrul unor proiecte viitoare a cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite, la obţinerea unor
certificări în SolidWorks, toate acestea putând constitui atu-uri la angajare: „Le recomand să
continue să studieze şi să aprofundeze materialele prezentate, cunoştinţele dobândite pot face
diferenţa la obţinerea unui loc de muncă în faţa competiţiei.” (Valentin Ilie)
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