
Practica la firma WBS Training AG 

Timp de 3 saptamani, am avut 90 de ore de practica la firma WBS Training AG 

din Dresda, Germania. Aceasta companie este una din cele mai importante care se ocupa 

de formarea profesionala si furnizarea de servicii de pe teritoriul Germaniei, avand peste 

1000 de angajati si peste 160 de centre.  Am avut asigurate atat transportul cu avionul si 

autocarul, cat si 3 mese zilnice, cazare si program cultural si bani de buzunar. In acest 

timp, am stat intr-un complex de apartamente din Dresda, locuind cu colegii si doamnele 

profesoare in 5 apartamente dotate cu toate obiectele necesare. De asemenea, programul 

cultural mi-a oferit ocazia sa descopar locuri minunate din Dresda, care mi-au oferit 

amintiri de neuitat. Prima zi s-a incheiat cu un tur ghidat al Dresdei, iar in urmatoarele 

zile am vizitat diferite muzee (Muzeul de Igiena, Muzeul Militar etc), palate (spre 

exemplu, Palatul Japonez), catedrale si biserici, complexe comerciale, Gradina Botanica 

dar si Parcul National Elvetia Saxona. . Astfel, am avut parte de plimbari, vizite in 

diverse locuri minunate, am avut parte de zile insorite, de zile in care programul liber ne 

era conditionat de ploaia torentiala, de zile in care asteptam tramvaiul minute in sir in 

statie si zile in care tebuia sa alergam catre el. De asemenea, am avut parte de momente 

de neuitat impreuna cu grupul, momente in care am gatit, fiecare dupa capacitatile sale, 

ne-am distrat impreuna, dar am si lucrat. Totodata, experientele mobilitatii sunt legate 

de orele de practica, in care trebuia sa lucram intens pentru a obtine rezultatul dorit, sa 

ne gandim la cele mai bune solutii alaturi de tutori, sa radem impreuna si sa invatam 

lucuri noi unii de la ceilalti.  

 

De-a lungul celor 3 saptamani, am avut 90 de ore de practica la firma, cate 6 ore 

timp de 15 zile, in care mi-am dezvoltat capacitatile de lucru in JavaScript, JQuery, 

HTML si CSS, dar si posibilitatea de comunicare si lucru in echipa in asa fel incat sa 

obtinem ceea ce ne-am propus. Alaturi de cei doi tutori, Peter Haubold si Rubaya 

Hossain, care ne-au ghidat si ne-au raspuns la fiecare intrebare adresata, am invatat o 

multime de lucruri noi si utile care ma vor ajuta cu siguranta in viitor, in gasirea unui 

loc de munca in domeniul IT. 

Ziua 1 – Ne-am cunoscut cei doi mentori, Laura si Natalie, care ne-au prezentat firma si 

ne-au oferit un tur ghidat la sfarsitul programului de practica. De asemenea, ne-am 

cunoscut primul tutore, Peter Haubold. AM avut evaluarea initiala in care am facut o 

pagina HTML despre actorul meu preferat. 

Ziua 2 – Ne-am impartit pe echipe si am conceput o idee pentru un website.  Alaturi de 

echipa mea, am creat un prototip in PDF pentru site-ul nostru, avand ca tema seria de 

filme Robert Langdon. 

Ziua 3 – Am invatat despre relatia client-server si am lucrat cu noile lucruri invatate 

despre JavaScript (sintaxa, operatori, date). 

Ziua 4 – Am creat o pagina de login pe care am dinamizat-o cu o functie JavaScript si, 

de asemenea, am editat 3 poze pe care le-am folosit in zilele urmatoare. 

Ziua 5 – Am invatat noi elemente JavaScript (evenimente, cum ar fi : system, form, 

keyboard, mouse) si ne-am dinamizat pagina cu noile functii invatate. 

Ziua 6 – Am invatat diferentele dintre Java si JavaScript si am invatat noi functii 

JavaScript pe care le-am pus in practica in site-ul nostru. 



Ziua 7 – Am lucrat la pagina mea, ‘Interesting Facts’, folosind functii, imagini, si siruri 

pentru a edita textul. 

Ziua 8 – Am creat o functie pentru a schimba paginile in diverse limbi si pentru a 

schimba stilul paginilor in functie de cea dorita de utilizator. Am avut evaluarea 

intermediara si am creat un formular de contact. 

Ziua 9 – Am finalizat lucrul la propria mea pagina apoi am organizat celelalte pagini ale 

website-ului. 

Ziua 10 – Am incarcat paginile pe server sub indrumarea tutorelui nostru. 

Ziua 11 – Am fost impartiti in echipe apoi am dezvoltat o noua idee despre o afacere si 

website-ul acesteia. De asemenea, ne-am cunoscut noul tutore, Rubaya Hossain. 

Ziua 12 – Am invatat functiile slide din JavaScript si am lucrat la continutul si stilul 

website-ului. 

Ziua 13 – Am creat un meniu responsiv si am cautat exemple de site-uri responsive 

pentru a avea un model bun pentru propriile noastre site-uri. 

Ziua 14 – Alaturi de echipa mea, am lucrat la website si l-am imbunatatit cu diverse 

functii. 

Ziua 15 – Am creat imagini si continut pentru a finaliza website-ul. Am primit 

certificatele Europass Mobility. Am avut evaluarea finala in care am creat o galerie de 

imagini cu JavaScript si JQuery. 

Cele mai importante lucruri pe care le-am invatat in mobilitate sunt increderea, 

intrucat poti obtine intotdeauna ceea ce iti doresti atata timp cat esti increzator in propiile 

tale forte, puterea comunicarii in cadrul lucrului in echipa, astfel ca o echipa care discuta, 

isi exprima punctele de vedere si arata sustinere din partea fiecarui membru va avea 

intotdeauna un rezultat pozitiv si nu in ultimul rand, puterea pe care o detine tutorele 

asupra intregului grup, intrucat el influenteaza capacitatea de lucru a fiecaruia si 

rezultatul muncii acestuia. De asemenea, am deprins o multime de noi cunostinte despre 

JavaScript, despre cum sa lucrezi cat mai organizat in asa fel incat sa obtii rezultatul 

dorit intr-un timp cat mai scurt. 
 

 

 

 

 


