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Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1 

Pregătirea prin practică a studenţilor şi masteranzilor este obligatorie şi este parte 
integrantă a planurilor de învăţământ ale facultăţii şi a statelor de funcţiuni ale 
departamentelor. Activitatea de pregătire prin practică reprezintă o componentă 
definitorie a acţiunii de iniţiere, pregătire şi instruire aplicativă a studenţilor şi 
masteranzilor Facultăţii Transfrontaliere. 

 
Art. 2 

Activitatea de pregătire prin practică este organizată şi coordonată de Comisia de 
practică constituită din Comisia pentru probleme sociale, orientare şi îndrumare 
profesională a studenţilor (aprobată în Consiliul Facultăţii din 6 mai 2020) şi tutorii de an. 

 
Art. 3 

Tutorii de an întocmesc programele analitice de practică, precum şi fişa disciplinei 
aferentă programelor de studii pe care le coordonează şi informează studenţii în legătură 
cu modul în care se va desfăşura activitatea de practică. 

 
Art. 4 

Orele alocate practicii sunt precizate în planurile de învăţământ ale fiecărui program 
de studii şi pentru fiecare an de studiu.   

 
Art. 5 

Practica se desfășoară în universitate, societăți comerciale, regii autonome, institute 
de cercetare, staţii pilot pentru cercetări aplicative, unități de service, laboratoare, 
platforme etc., care pot asigura condiții de însușire a cunoștințelor prevăzute în Fișa 
disciplinei specializării și anului de studiu corespunzător. 

 
Art. 6 

Studenţii Facultăţii Transfrontaliere pot opta pentru una din următoarele forme de 
organizare a practicii:  

a) individual, într-o unitate economică aleasă de fiecare student;  
b) individual, online sau faţă in faţă sub coordonarea tutorelui de practica; 
c) colectiv, cu grupele de studiu, în cadrul convenţiilor încheiate de Facultatea 

Transfrontalieră, sub coordonarea cadrelor didactice responsabile;  
d) în universitate, pe baza protocoalelor de colaborare, în staţiile pilot, pe platforme de 

cercetare, laboratoare, sub îndrumarea cadrelor didactice responsabile, cu respectarea 
regulamentelor interne ale entităţilor implicate. 

 
Art. 7 

Se recomandă studenților să caute și să găsească societăți comerciale / ONG-uri, laboratoare 
etc. pentru desfășurarea practicii. 
 

Art. 8 
Studenţii şi masteranzii care vor desfăşura practica pe bază de acord individual, vor respecta 
următoarele cerinţe:  
 
 

a) studentul/masterandul solicită Secretariatului facultăţii formularul (Anexa 1 Cerere practică) 
prin care Facultatea Transfrontalieră solicită partenerului de practică ales de student, acordul 
de acceptare a acestuia pentru desfăşurarea practicii semnat de decanul facultăţii; 



 

 

b) la solicitarea unităţii primitoare, studentul este obligat să prezinte un certificat medical eliberat 
de un cabinet de medicină a muncii, care trebuie obţinut individual, de către fiecare student în 
parte, înainte de începerea practicii în unitatea primitoare;  

c) la solicitarea unităţii primitoare, studentul este obligat să prezinte echipament de protecţie. 
d) la finalizarea stagiului de practică, studentul va solicita partenerului de practică o adeverintă 

(Anexa 2) din care să reiasă perioada, activităţile efectuate, calificativul. 
 

Art. 9 
Studenții care nu găsesc parteneri de practică pentru desfășurarea practicii trebuie să îşi 
desfășoare activitatea de practică în cadrul facultății sau/și în locurile stabilite de facultate. 

 
 

Capitolul II 
STABILIREA LOCULUI DE PRACTICĂ 

 
Art. 10 

La începutul anului universitar, departamentele facultăţii stabilesc și afișează comisiile 
de practică pentru fiecare an de studiu (comisii formate din coordonatorii de program 
şi tutorii de an). 

 
Art. 11 

După stabilirea comisiilor de practică acestea stabilesc, actualizează și afișează 
Programa analitică pentru activitatea de practică . 

 
Art. 12 

Pe parcursul anului universitar, studenții își exprimă opțiunea privind locul de 
desfășurare a practicii: 

a) cu parteneri de practică (individual) pe bază de cerere (Anexa 1); 
b) cu parteneri de practică cu care facultatea are încheiate acorduri de colaborare pe 

linie de practică. 
c) în facultate / universitate; 
 

Art. 13 
Comisiile de practică vor stabili întâlniri cu studenții pentru clarificarea tuturor 
aspectelor legate de organizarea activității de practică și pentru formularea corectă și 
completă a temelor de practică individuale. 

 
Art. 14 

Studenții care vor desfășura activitatea de practică la partenerii de practică, pe bază de 
acord individual vor completa ANEXA 1 (cerere de practică) şi o vor prezenta pentru 
confirmare și asumare la partenerul de practică. La finalizarea practicii, studenţii vor 
aduce de la partenerul de practică adeverinţa de practică, pe care o va înmâna tutorelui 
de practică. 
 

Art. 15 
Înainte de începerea perioadei de practică, tutorele de practică stabilește și comunică 
repartizarea studenților, indiferent de locul de desfășurare a practicii, precum și 
calendarul desfășurării activității de practică. 

  



 

 

 
 

Capitolul III 
DESFĂȘURAREA PRACTICII 

 
Art. 16 

Studenții au următoarele obligații: 
 să se prezinte la locurile de practică, în perioadele convenite, conform acceptului; 
 să respecte regulamentele și disciplina interioară, specifice unității primitoare; 
 să-și însușească cunoștințele cerute prin Fișa disciplinei; 
 să completeze zilnic Caietul de practică cu date despre activitatea desfășurată. 

 
 

Capitolul IV EVALUAREA 
Art. 17 

Evaluarea activității de practică se face la sfârșitul perioadei de practică, în cadrul 
unui colocviu de  practică. Neprezentarea  la  data desfășurării  colocviului,  indiferent  
de  modul   și locul de desfășurare a practicii, în facultate sau la partenerii de practică, 
conduce la nepromovarea disciplinei. 
 

Art. 18 
Studenții trebuie să se prezinte la colocviu cu Caietul de practică, precum şi cu 
adeverinţa de la partenerul de practică (când practica se realizeză pe bază de acord 
individual, completat, semnat şi stampilat). Acesta trebuie să conțină: 

 numele, prenumele și anul de studii; 
 locul și perioada de desfășurare a practicii; 
 activitatea zilnică. 

 
Art. 19 

Tutorele de practică verifică cunoștințele dobândite de studenți în timpul practicii, în 
conformitate cu Fișa disciplinei.  


