




Universitatea din Craiova                                 Anexa I 
Facultatea de Ştiinţe Exacte 
Departamentul de Fizică 

FOTO 
 
 

Fişa personală a studentului 
 
 
Nume şi prenume:         Data naşterii: 
Adresa:         Telefon: 
E-mail: 
Numar matricol: 
 
A. Probleme personale  

Nr. 
crt. 

Probleme An studiu Tutore Semnatura tutore 

     
     
 
 B. Probleme profesionale 

Nr. 
crt. 

Probleme An 
studiu 

Tutore Calificativ Semnatura tutore 

      
      
 
C. Probleme educative 

Nr. 
crt. 

Probleme An studiu Tutore Semnatura tutore 

     
     
 
D. Profil psihologic 

Nr. 
crt. 

Probleme An studiu Tutore Semnatura tutore 

     
     
 
E. Relaţii cu privire la traiectoria studentului dupa absolvirea studiilor



Universitatea din Craiova       Anexa II 
Facultatea de Ştiinţe Exacte 
Departamentul de fizică 
 

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATII DE TUTORAT 
 
Denumirea activităţii Data Responsabil(i) 
Desemnarea tutorilor de an şi 
stabilirea activităţilor ce urmează 
să fie realizate de aceştia 

15 Octombrie ale fiecărui 
an universitar 

Biroul Consiliului Departamentului 

Transmiterea către tutorii de an a 
instrumentului de lucru (Fişa 
personală a studentului) împreună 
cu numele studenţilor şi datele 
personale ale acestora 

20 Octombrie ale fiecărui 
an universitar 

Director Departament 

Realizarea contactelor iniţiale 
între tutori şi studenţi 

Până pe data de 20 
Noiembrie ale fiecărui an 
universitar 

Tutorii desemnaţi 

Postarea pe site-ul studenţilor de 
la Departamentul de Fizică a 
datelor cu privire la activitatea de 
tutorat a cadrelor didactice 

15 Noiembrie ale fiecărui 
an universitar 

Director Departament 
ASFFC 
Tutorii desemnaţi 

Desfăşurarea activităţii tutoriale Permanent Tutorii desemnaţi 

Analiza activităţii de tutorat 
înainte de sesiunile de examene 

Înaintea sesiunii de 
examene din 
iarnă/vară/restanţe 

Biroul Consiliului Departamentului 
Tutorii desemnaţi 

Analiza activităţii de tutorat după 
fiecare sesiune de examene 

După fiecare sesiune de 
examene din 
iarnă/vară/restanţe 

Biroul Consiliului Departamentului  
Tutorii desemnaţi 

Transmiterea “Fişei personale a 
studentului”  tutorelui din anul 
următor, cu concluziile tutorelui 
din anul precedent 

20 Octombrie ale fiecărui 
an universitar 

Director de departament 
Tutorii desemnaţi 

Completarea rubricii E din fişa 
personală a studentului 

După absolvirea studiilor Director de departament 
Tutorii desemnaţi 
Orice cadru didactic care obtine 
informatii cu privire la traiectoria 
profesională a studentului după 
absolvirea studiilor 
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