PROCEDURA
de efectuare a practicii de vară în
instituţii / operatori economici / ONG-uri
(pentru toate specializările nivel LICENŢĂ) cod

C

Efectuarea practicii de vară de către studenţii Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
(toate specializările) în instituţii / operatori economici / ONG-uri (care au ca obiect de
activitate preocupari de mediu sau au departamente de mediu) se va desfăşura :
a) pe parcursul lunilor iulie şi august 2015 (o săptămână pentru SM + SMM sau
două săptămâni pentru IM + ISBE)
b) in perioada 6–10 iulie 2015 (SM + SMM)
in perioada 1–10 iulie 2015 (IM + ISBE).
Etapele procedurii sunt următoarele :
1. Depunerea de către student la cadrul didactic îndrumător de an a unei cereri, cu
menţionarea clară a numelui instituţiei / operatorului economic / ONG-ului, a
localităţii şi a perioadei de desfăşurare a practicii de vară
(perioada : 20 mai - 2 iunie 2015)
2. Eliberararea unei CONVENŢII DE PRACTICĂ.
Studentul va primi CONVENTIA de PRACTICA de la cadrul didactic îndrumător
de an, pe baza unui borderou + semnătură
(perioada: 3 - 26 iunie 2015)
3. Efectuarea stagiului de practică de vară :
a) o săptămână pentru domeniul Ştiinta Mediului (SM + SMM)
b) două săptămâni pentru domeniul Ingineria Mediului (IM + ISBE)
4. Susţinerea COLOCVIULUI DE PRACTICĂ :
• pe data de 10 iulie (vineri) sau 13 iulie (luni) intre orele 14-16
a) sala A.1.16 pentru anul I SM + anul II SM + anul II SMM
b) sala A.1.14 pentru anul II IM + anul II ISBE + anul III IM + anul III ISBE
• în sesiunea de restanţe din toamnă (pentru studentii care vor efectua practica
de vară în perioada 13 iulie – 30 august 2015) :
1 septembrie (marti) sala A.1.16. intre orele 14 – 16 (toate specializarile)
sau
4 septembrie (vineri) sala A.1.16 intre orele 12 - 14 (toate specializarile)
5. Studentul va avea la COLOCVIUL DE PRACTICA :
a) caietul de practica
b) convenţia de practică (în original) cu acceptul (semnătura + ştampila)
din partea instituţiei / operatorului economic / ONG-ului

