Universitatea din Craiova
Facultatea de Științe
Departamentul de Informatică

Fișă de evaluare săptămânală

1

Practicant: Andreea Cristescu

Săptămâna:

2

Durata totală a pregătirii:

90 ore

4

Intervalul orar zilnic (Luni–Vineri):

9:00-15:00

5

Adresa unde s-a desfășurat stagiul de practică:

Aleea Privighetorilor, nr. 10, Craiova

7

Formular

FES
5/16

I

3
„

Perioada pregătirii de la: (ZZ.LL.AAAA) 27.06.2016
de la: (zz.ll.aaaa)
până la: (ZZ.LL.AAAA) 01.07.2016

6

Proiect(e):

Algoritmi pentru poziționarea panourilor solare la
sateliții geostaționari

Activitate practică

9.00

7.1 Modul în care face conexiuni între pregătirea teoretică și cunoștințele practice

9.00

7.2 Capacitatea de a genera idei noi, dovedită prin soluțiile propuse

8.00

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

9.00

7.4 Gradul de asimilare al cunoștințelor de utilizare a uneltelor de dezvoltare
8

10.00

Organizarea și gestiunea timpului

9

8.33

8.1 Capacitatea de a respecta termenele stabilite

9.00

8.2 Capacitatea de a prioritiza corect sarcinile primite

7.00

8.3 Disciplină, punctualitate, atitudine față de muncă

9.00

Calitatea caietului de practică

10

8.50

9.1 Modul în care sunt descrise modulele de pregătire

10.00

9.2 Modul în care sunt descrise competențele exersate

9.00

9.3 Modul în care sunt descrise activitățile desfășurate pe perioada stagiului de practică

8.00

9.4 Calitatea observațiilor personale privitoare la activitatea depusă

7.00

Lucrul în echipă, comunicare interpersonală, asumarea rolurilor atribuite

7.50

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

7.00

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

8.00

11

Elaborarea și prezentarea documentației de proiect

7.80

11.1 Scop, introducere, abrevieri folosite, descrierea structurală a documentului

9.00

11.2 Descriere setup, unelte folosite, proces de lucru

9.00

11.3 Descriere arhitectură atât din perspectivă funcțională cât și de implementare/exploatare

7.00

11.4 Descrierea modului în care sunt satisfăcute cerințele proiectului

7.00

11.5 Prezentarea modulelor proiectate: soluții, implementare, rezultate obținute

7.00

Tutore, Petre Panaitopol
(Numele și prenumele)

(Semnătura)

(Data)

(Semnătura)

(Data)

Cadru didactic supervizor, Conf. dr. Cosulschi Mirel
(Numele și prenumele)

