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Părerile studenţilor despre Stagiul de practică la SC Vegra Info SRL

La încheierea primei luni de practică în cadrul proiectului „Consiliere pentru carieră,
practică pentru succes!”, POSDRU/161/2.1/G/136010, studenţii din grupul ţintă au fost invitaţi
să îşi exprime părerea despre cunoştinţele acumulate, utilitatea pe care consideră că o pot avea în
perspectivă, relaţia cu tutorii, suportul de curs, eventuale dificultăţi întâmpinate în această
perioadă de formare.
Redăm în cele ce urmează câteva dintre opiniile lor.
„În urma cursului am dobândit cunoştinţe extraordinar de consistente. […] Consider că
pot face orice în SolidWorks şi că datorită celor doi profesori am atins un nivel foarte ridicat pe
care trebuie doar să îl menţin. […] Am învăţat foarte multe, nu doar despre program, ci şi despre
felul în care trebuie să gândim.” Rainer Gagiu
„În decursul celor patru săptămâni s-a lucrat intens, domnii profesori reuşind să ne înveţe,
într-un timp relativ scurt, la un nivel înalt, dar cu un ritm adaptat pentru fiecare student, acest
program de proiectare; raportul teorie-exerciţii a fost perfect adaptat. […] Cele şase ore pe care
le-am acordat zilnic învăţării acestui program au fost perfect structurate pentru a ne stimula
ambiţia şi a dori să aprofundăm proiectarea.” Flavia-Petruţa Artimon
„Aş dori să repet această experienţă pentru că am avut de învăţat o mulţime de lucruri
noi, foarte interesante şi utile.” Mihai-Alexandru Stan
„Suportul de curs oferit de firma Vegra a fost unul elaborat, foarte bine structurat, uşor de
învăţat.” Andrei-Marius Oprea
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„Am fost plăcut surprins de cât de bine structurat a fost cursul. […] Programul a fost
destul de flexibil, uşor încărcat, dar niciodată lucrurile nu au rămas neterminate.” Gabriel Marius
Sorescu
„Un nivel ridicat de cunoştinţe, într-o perioadă relativ scurtă, asimilate într-un ritm alert.
[…] O experienţă unică, gratuită şi foarte benefică.” Radu-Mihail Ciobotă
„Utilitatea acestor cursuri se va vedea când voi fi nevoit să îmi încep licenţa sau când mă
voi angaja. […] Relaţia cu tutorii pe durata formării a fost extrem de bună din toate punctele de
vedere.” Florian Nicuşor Alexandrescu
„Am învăţat foarte multe lucruri într-un timp scurt.” Mihaela Ghiţă
„Aş dori să repet această experienţă, dar învăţând alt program, pentru că mi-a plăcut acest
curs şi m-ar interesa şi altele de acelaşi gen.” Ana-Maria Imbrea
„A fost plăcut şi în acelaşi timp folositor.” Claudiu-Adrian Bătrânu

Expert comunicare
Mirela-Sanda Sălvan
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