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Măsuri generale şi de siguranţă pentru buna desfaşurare a activității de practică
itinerantă – varianta Sighișoara
8-12 mai 2017
CAP. 1. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ, ca disciplină obligatorie, nu are un
caracter lucrativ şi se efectuează de către toţi studenţii din anii I şi II de studiu, specializările Ştiinţa
Mediului, respectiv din anii II şi III de studiu, specializările Ingineria Mediului şi Ingineria
Sistemelor Biotehnice şi Ecologice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, fiind cotată
cu puncte de credit.
Art.2. Creşterea relevanţei stagiilor de practică, se evidenţiază prin promovarea aplicării practice a
noțiunilor teoretice dobândite în sălile de curs și a unor reţele de colaborare între Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Mediului cu unităţi de profil
Art.3. Activităţile practice de specialitate doresc să îndeplinească obiective orientate pe două direcţii
majore, obiective generale, respectiv obiective specifice. Acestea sunt:
OBIECTIVE GENERALE
• familiarizarea studenţilor cu elementele fundamentale de ştiinţa şi ingineria mediului, punerea
studentului în contact şi relaţionarea lui directă cu problemele de mediu apărute în urma activităţilor
industriale, unor fenomene naturale;
• îmbinarea noţiunilor practice cu cele teoretice şi antrenarea studenţilor pentru punerea în practică a
informaţiilor şi a cunoştinţelor profesionale dobândite de-a lungul anilor de studiu;
• completarea cunoştinţelor practice şi dezvoltarea de deprinderi tehnice;
• dezvoltarea şi perfecţionarea metodologiei de lucru şi de prelevare a probelor relevante pentru
studiile de mediu în teren, sinteza, centralizarea şi prelucrarea datelor obţinute, sub îndrumarea
responsabililor de practică desemnați de catre facultate;
• cunoaşterea mediului şi a realităţilor în care studentul îşi va desfăşura activitatea după absolvire;
• cooptarea unor specialişti în instruirea teoretică şi practică a studenţilor şi formarea de colective
interdisciplinare;
OBIECTIVE SPECIFICE
• îmbunătăţirea sistemului de îndrumare şi coordonare a studenţilor către cele mai potrivite obiective
cu respectarea specificului specializării;
• punerea accentului pe problemele actuale de mediu;
• aprofundarea acelor aspecte ale activităţii, care impun aplicarea cunoştinţelor de specialitate
proprii;
• asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea continuă atât a studenţilor cât şi a cadrelor didactice
tinere;
• analiza periodică a nivelului de pregătire teoretică şi practică a studenţilor şi îmbunătăţirea
programelor şi activităţilor practice, prin eliminarea suprapunerilor între trasee sau a repetării
punctelor de lucru;
• creşterea ponderii de instruire practică;
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• eficientizarea sistemului de evaluare a cunoştinţelor dobândite de către student, în urma desfăşurării
activităţilor practice;
CAP. 2. MODUL DE DESFĂŞURARE A PRACTICII
2.1. LOCUL ŞI DURATA PRACTICII
Art.4. Perioada de desfăşurare a stagiului de practică, variantaSIGHISOARA este 8-12 mai 2017și
are un număr de 40 de ore aferente.
Art.5. Activităţile de practică se desfăşoarăîn varianta aprobată de către Consiliul facultății, conform
programului stabilit și comunicat studenților
2.2. MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Art.6. Colectivul responsabil cu organizarea practiciieste coordonat de către Conf. dr. Muntean Liviu.
Art.7. Prezenţa studenţilor la activităţile de practică este obligatorie, iar neefectuarea acesteia integral
sau a unei părţi a acesteia implică repetarea ei contra cost, în anul următor, în conformitate cu
regulamentul de credite transferabile şi regulamentul activităţii profesionale a studenţilor.
2.3. OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR PE PERIOADA PRACTICII
Art.8. Toţi studenţii care desfăşoară aplicaţia practică sunt obligaţi să respecte următoarele prevederi:
• să îndeplinească obligaţia de a se prezenta la locul de întâlnire în vederea deplasării şi de a respecta
orele stabilite pentru întâlniri, conform programului de practică;
• să urmeze întocmai indicaţiile şi solicitările coordonatorului și a responsabililor de practică;
• să respecte normele de protecţia muncii (PM) şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);
• să nu părăsească grupul fără înştiinţarea şi acordul persoanei însoţitoare;
• să respecte instrucţiunile, disciplina interioară şi regulamentele impuse de către conducerea
obiectivelor vizitate şi a unităţilor de cazare;
• să nu participe la acţiuni care ar putea fi periculoase pentru sănătatea şi chiar viaţa persoanei în
cauză, cum ar fi: scăldatul în apă adâncă, deplasare pe trasee periculoase etc.;
• să îşi pregătească din timp, în cazul în care este suferind de vreo boală, medicamentele şi cele
necesare pentru acordarea primului ajutor de către cei din jur;
• să comunice din timp coordonatorului aplicaţiei, în cazul în care suferă de o boală cronică;
• să respecte regulile de circulaţie pietonală şi instrucţiunile sau condiţiile cerute de către conducătorii
auto ai mijloacelor de transport cu care se asigură deplasarea;
• în timpul vizitării unor obiective, să se deplaseze numai în zona indicată de către însoţitorii
grupului;
• să anunţe coordonatorul de practică de orice eveniment, situaţie deosebită ce a intervenit în tipul
derulării practicii şi care îl împiedică să-şi continue activitatea;
• să aibă o atitudine decentă şi civilizată;
• să respecte dispoziţiile care i s-au adus la cunoştinţă;
• să nu consume băuturi alcoolice, substanţe halucinogene sau stupefiante, produse cu efecte toxice
sau euforizante atât în timpul deplasării cu mijloacele de transport cât şi în perioada desfăşurării
activităţilor prevăzute în planul aplicaţiei;
• să colaboreze pentru buna desfăşurare a aplicaţiei practice;
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• să-şi însuşească cunoştinţele profesionale teoretice şi practice specifice obiectivelor de practică sub
îndrumarea responsabililor de practică și a reprezentaților obiectivelor vizitate, desemnați pentru
furnizarea informațiilor profesionale.
• să semneze de luare la cunoştinţă despre regulile necesar a fi respectate pe timpul desfăşurării
aplicaţiei practice.
Art. 9. Studenţii care nu respectă prevederile impuse de regulament, precum şi cei care creează
probleme, vor fi excluşi din grup şi li se va anula activitatea practică desfăşurată, situaţie în care
coordonatorul de practică va redacta un raport cu privire la măsurile luate, propunând sancţionarea în
concordanţă cu regulamentul facultăţii. Studenţii aflaţi în această situaţie vor efectua stagiul de
practică în întregime, în anul universitar următor, contra cost.
2.4. ACTIVITATEA PERSOANELOR CARE COORDONEAZĂ PRACTICA
Art.10. Toate persoanele care însoţesc şi coordonează activităţile practice vor respecta următoarele
prevederi:
• vor consemna într-un tabel, pe bază de semnătură, efectuarea instructajului general de practică şi de
comportament;
• vor îndruma, coordona şi supraveghea modul în care studenţii îşi desfăşoară activitatea pe toată
perioada practicii;
• vor menţine permanent legătura cu studenţii pe toată durata desfăşurării activităţilor prevăzute în
planul aplicaţiei;
• vor orienta studenţii în desfăşurarea activităţii lor şi vor acorda îndrumarea necesară în vederea
întocmirii caietului de practică şi însuşirii cunoştinţelor;
• vor consemna atât prezenţa studenţilor cât şi activitatea acestora pe tot parcursul practicii şi vor
efectua controale asupra modului de desfăşurare a activităţii de practică;
• vor efectua la finalul practicii o evaluare atât pentru activitatea de ansamblu a studentului pe tot
parcursul stagiului (prezenţă, acurateţea datelor, completarea caietului de practica);
• vor efectua notarea individuală a studentului pentru modul în care acesta şi-a îndeplinit sarcinile;
• va comunica studentului nota acordată.
2.5. DREPTURILE STUDENŢILOR
Art.11. Conform regulamentului pentru buna desfăşurare a activităţilor de practică de specialitate,
studentul beneficiază de următoarele drepturi:
• studentul va fi tratat conform codului deontologic profesional, beneficiind de experienţa
specialiştilor;
•studentul va participa activ la programele specifice, respectând condiţiile impuse de către
responsabilii de practică;
•studentul poate solicita din partea însoţitorilor informaţii şi sprijin pentru a-şi însuşi cât mai bine
tehnicile corecte de lucru în teren, şi/sau la obiectivele tematice, sau orice alte cunoştinţe de
specialitate care îi permit acestuia să înţeleagă şi să utilizeze cât mai eficient termenii şi informaţiile
acumulate.
2.6. RESPONSABILITĂŢI
Art.12. Pe întreaga durată a activităţilor practice studenţii vor avea în vedere şi vor ţine cont de
responsabilităţile ce le revin:
• responsabilitatea personală în cazul producerii unor deteriorări sau distrugeri în timpul deplasării
(responsabilitatea NU revine cadrelor didactice însoţitoare);
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• responsabilitatea pentru întreaga activitate din afara programului comun (după terminarea
programului de activităţi practice) revine în exclusivitate studenţilor;
• toţi membrii grupului care desfăşoară aplicaţia practică vor semna o declaraţie de luare la cunoştinţă
despre măsurile de siguranţă ce trebuie respectate de către persoanele care aparţin grupului de
studenţi, pentru buna desfăşurare a practicii;
• în cazul nerespectării de către studenţi a obligaţiilor care le revin, coordonatorul aplicaţiei îşi
rezervă dreptul de a dispune încetarea participării la aplicaţie pentru persoana sau persoanele în
cauză.
2.7. MODUL DE EVALUARE
Art.13. La finalul stagiului de practică, studenţii vor fi evaluaţi de către responsabilii de practică şi
vor primi o notă pentru activităţile din stagiul respectiv, care va fi parte a notei finale, consemnată în
catalog după finalizarea și celui de-al doilea stagiu.
CAP. 3. DISPOZIŢII FINALE
Art.14. Pentru situaţia în care studentul absentează de la activitățile de practică până la cel mult 30 %
din orele alocate, acesta trebuie să refacă practica în regim cu taxă urmând ca apoi să fie examinat de
o comisie şi să i se stabilească nota.
Art.15. Regulamentul de practică va fi adus la cunoştinţa studenţilor, înainte de începerea activităţilor
din programul de practică.
Art.16. Prezentul regulament este particularizat după regulamentul de practică avizat de către
conducerea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din ClujNapoca, se supune prevederilor regulamentului de funcţionare al facultăţii şi va fi comunicat tuturor
factorilor implicaţi în această activitate.
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Prodecan,
Conf.dr.Nicoleta BRIȘAN

