
Instrucțiuni pentru practică 

 

Obiectivele instruirii practice 

Instruirea practică are drept obiectiv principal aprofundarea cunoştinţelor acumulate în timpul 

orelor de pregătire teoretică (cursuri şi seminarii) predate la instituţia de învăţământ superior şi 

completarea acestora prin observarea şi analiza (după caz) a aspectelor concrete sub 

îndrumarea partenerilor de practică. 

Conţinutul instruirii practice 

a) Cunoaşterea generală a partenerului de practică şi a activităţii acestuia 

 Anul înfiinţării şi evoluţia întreprinderii 

 Domeniul de activitate conform statutului  

 Mediul de activitate al întreprinderii – relaţii cu societăţi conexe, furnizori, clienţi, societăţi 

concurente etc. 

 Cunoaşterea diferitelor subdiviziuni ale partenerului (secţii, compartimente) 

b) Vizitarea secţiilor/ departamentelor şi atelierelor de bază şi auxiliare şi culegerea de informaţii 

referitoare la activităţile ce se desfăşoară în cadrul acestora: 

 produsele livrate 

 tehnologiile utilizate 

 operaţiile din schema tehnologică (unde este cazul) 

 aparatura, utilajele şi instalaţiile din fluxul tehnologic 

 necesarul de utilităţi (energie electrică, abur, combustibil, apă caldă, apă rece, aer, agent 

frigorific etc.) 

c) Vizitarea compartimentelor funcţionale şi culegerea informaţiilor privind activitatea acestora 

precum şi legăturile ce există între acestea: producţie, personal-salarizare, financiar-contabil, 

aprovizionare, administrativ etc. – existenţa şi cunoaşterea succintă  

 

d) Participarea activă (în măsura posibilităţilor) a studenţilor la activităţile din cadrul diferitelor 

compartimente, în funcţie de specificul specializării la care urmează studiile în cadrul 

universităţii, cu acordul şefului compartimentului respectiv şi spijinul specialiştilor din cadrul 

acestor compartimente 

 

Caietul de practică 

Fiecare student trebuie să întocmească un caiet de practică (portofoliu). Acesta va cuprinde: 

 date despre student (numele şi prenumele, anul de studii); 

 date generale despre partenerul de practică la care a efectuat practica conform punctului a) 

de mai sus; 

 perioada de efectuare a practicii şi graficul de lucru pe zile cu sumarul activităţilor efectuate 

în fiecare zi; 

 prezentarea produselor obţinute în întreprindere/ serviciilor oferite de către partenerul de 

practică; 

 schema bloc (pe operaţii) a unui produs / unor produse (dacă sunt foarte multe se aleg 

câteva reprezentative şi diferite) – concepere şi descriere succintă (acolo unde este cazul); 



 prezentarea operaţiilor din schema bloc şi a aparatelor, utilajelor sau instalaţiilor (în funcţie 

de specificul activităţilor partenerului de practică) în care se realizează: 

 definiţie, scop, factori care influenţează desfăşurarea operaţiei, încadrare în schema bloc 

descrisă, mod de realizare în întreprindere 

 schiţa aparatului / utilajului, descriere constructivă şi funcţională; 

 condiţii practice de realizare a operaţiei (materiale, parametri, scop urmărit, influenţă 

asupra materialelor, consum de utilităţi etc.); 

 informaţii despre compartimentele funcţionale ale întreprinderii – punctul c) de mai sus; 

 activităţi directe desfăşurate în întreprindere, conform punctului d) de mai sus; 

 competenţele însuşite; 

 operaţiunile efectuate; 

  produsele obţinute. 

 


