UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
PRACTICII
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul regulament a fos elaborat având în vedere Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, Legea 258/2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008 privind
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă si de masterat, Convenţiacadru privind efectuarea stagiului de practică în
cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat şi Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea practicii studenţilor/masteranzilor aprobat de Senatul Universităţii
din Oradea.
2. În funcţie de studiile universitare organizate de Facultatea de Ştiinţe în planul de
învăţământ sunt cuprinse:
a. Practică de specialitate/de teren pentru studiile universitare de licenţă;
b. Practică de cercetare pentru studiile universitare de masterat.
3. Practica se desfăşoară în instituţii/unităţi economice/unităţi de cercetare care au
domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului, pe baza protocoalelor de
colaborare încheiate între universitate/facultate şi firmele partenere, precum şi în laboratoarele din
facultate sau din alte facultăţi din reţeaua universitară acreditată.

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
1. Practica este o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de
învăţământ pentru fiecare program de studiu, cu respectarea normelor în vigoare.
2. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării practicii studenţilor revine prodecanului
desemnat să coordoneze practica studenţilor, precum şi responsabililor de practică pentru fiecare
program de studiu. Responsabilii de practică pentru fiecare program de studiu sunt cadre
didactice numite la nivelul departamentelor prin normarea acestei discipline în Statele de funcţiuni
ale departamentelor.
3. Activitatea de practică se desfăşoară pe baza fişei de disciplină specifică fiecărui
program de studiu, elaborată de către cadrul didactic titular de disciplină şi aprobată de Consiliul
facultăţii.
4. Studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii:
a. Stagiu de practică propus de student; identificarea locului de desfăşurare a
practicii este obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de
muncă după absolvire.
b. Stagiu de practică organizat de universitate; universitatea prin facultate,
facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi.
5. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate
condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute, şi dacă firmele angajatoare se încadrează în
prevederile prezentului regulament.

6. Stabilirea locului de desfăşurare a practicii, precum şi a perioadei, intră în obligaţia
fiecărui student, indiferent de localitate, singurele condiţii ce se impun fiind respectarea punctului
3 şi acceptarea de către conducerea unităţii respective. După găsirea locului de practică, studentul
înaintează o cerere de cerere de accept Secretariatului facultăţii (Anexa 1).
7. Analiza locurilor pentru desfăşurarea practicii pentru studiile de licenţă se realizează de
către titularii de disciplină şi validarea va fi făcută de către directorii de departament şi
responsabilul pe facultate. Responsabilul pe facultate va depune la Secretariatul facultăţii situaţia
desfăşurării activităţii de practică (Anexa 2).
Termenul limită pentru stabilirea locului şi a perioadei:
 pentru studii de licenţă este ultima săptămână a activităţii didactice din
semestrul II,
 pentru studiile de masterat este primele două săptămâni ale începutului anului
universitar.
8. În urma evaluării efectuate de către conducerea facultăţii, instituţia respectivă este
invitată să semneze un acord de colaborare şi să desemneze un coordonator de practică. În
absenţa acestui acord, nu este posibilă desfăşurarea practicii la aceea instituţie.
9. Cadrele didactice responsabile vor efectua un instructaj al studenţilor cu privire la
normele de siguranţă, igienă şi protecţia muncii, studenţii fiind obligaţi să semneze de luare la
cunoştinţă a intructajului respectiv.
10. Cadrele didactice responsabile au obligaţia de a controla modul de desfăşurare a
activităţii de practică.
11. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locurile de practică în perioadele stabilite, să
respecte regulamentele şi disciplina interioară impusă de conducerea unităţii, săşi însuşească
cunoştinţele cerute şi să completeze zilnic Caietul de practică cu activităţile desfăşurate.
12. Fiecare student va întocmi un CAIET DE PRACTICĂ în care va consemna:
1. numele şi prenumele, programul de studiu, anul de studiu;
2. locul de desfăşurare a practicii şi perioada;
3. prezentarea (descrierea) unităţii şi a locului de muncă;
4. activitatea desfăşurată în fiecare zi de practică;
Caietul de practică se va păstra şi completa pe toată durata efectuării practicii.

III. EVALUAREA STUDENŢILOR

1. Activitatea de practică se încheie cu un colocviu, la care se acordă studentului o notă
între 1 şi 10. Scopul acestui colocviu este verificarea de către coordonatorul de practică împreună
cu un cadru didactic asistent, a cunoştinţelor dobândite. Susţinerea colocviului la practică va avea
loc în sesiunea de restanţe din toamnă pentru studiile universitare de licenţă, iar pentru studiile
univeritare de masterat conform planificării, în sesiunile de examene.
2. Studenţii vor prezenta la colocviu:
 Caietul de practică;
 Adeverinţa de efectuare a practicii, semnată şi parafată de unitatea în care sa
desfăşurat practica (Anexa 3);
 Alte documente suplimentare, dacă este cazul.
3. Neefectuarea activităţii de practică conduce la imposibilitatea obţinerii creditelor
aferente disciplinei. În cazuri excepţionale, recuperarea activităţii de practică se poate face în
cursul anului universitar următor.

IV. DIPOZIŢII FINALE
1. În cazul nepromovării disciplinei activitatea de practică se va relua în cursul anului
universitar următor în regim cu taxă de disciplină.
2. Prezentul regulament de practică va fi prezentat studenţilor în fiecare an universitar de
către îndrumătorul de an.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe la data de
16.03.2010.

DECAN,
Prof. univ. dr. Sanda Monica Filip

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Nr.

Anexa 1

De acord,

din
(Unitatea)

CĂTRE,

____________________________________________

Prin prezentă vă rugăm să aprobaţi efectuarea practicii în instituţia
dumneavoastră de către studentul (a)
în anul

de studiu, an universitar

,
, specializarea
, Facultatea de Ştiinţe.

În cazul îndeplinirii cerinţelor impuse de fişa disciplinei, la încheierea
activităţii de practică, să eliberaţi studentului practicant adeverinţa de efectuare a
practicii.
Cu mulţumiri,

DECAN
prof.univ.dr. Sanda Monica Filip

SECRETAR ŞEF FACULTATE
ing. Marcela Ştefan

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Anexa 2

FACULTATEA DE ŞTIINŢE
SPECIALIZAREA:

Tabel nominal
al desfăşurării activităţii de practică

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
studentului (ei)

Responsabil pe facultate

Locul desfăşurării
practicii

Perioada

Director de departament

Titular de disciplină

_________________________________

ANEXA

3

(Unitatea)
Nr._______ din ____________

ADEVERINTA

Studentul(a)

în anul

studiu, an universitar

de

, specializarea

la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Oradea,
A efectuat practica în unitatea noastră în perioada
supravegherea dlui(ei)

sub
.

Activitatea de practică sa desfăşurat (NU sa desfăşurat) în condiţii normale cu
următoarele observaţii:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

DIRECTOR

L.S.

COORDONATOR PRACTICĂ

