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REGULAMENT DE ORGANIZARE A PRACTICII
PERIOADA 07.05-11.05.2018
Practica de primăvară 2018, în cuantumul a 40 de ore din cele 80, respective 90 de ore prevăzute
în planul de învățământ al specializărilor din domeniul Știința mediului, respectiv Ingineria
mediului, poate fi efectuată în oricare din cele 4 variante propuse (cf. Variante de practica
studenti_2017_2018) :
Varianta 1 - Aplicație practică de teren
Varianta 2 - Practică de cercetare în laboratoare
Varianta 3 - Practică la operatori economici
Varianta 4 - Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, instituții,
ONG-uri)

Procedura urmată pentru efectuarea stagiului de practică:
1. Studentul va alege una dintre variantele de practică menționate
2. Va înainta o cerere (Cerere în vederea efectuării stagiului de practică) la Secretariatul
facultății în vederea aprobării variantei de practică aleasă. În cerere vor fi precizate:
- datele de identificare ale studentului
- varianta de practică care se dorește a fi efectuată
- în cazul variantei 2:
i. denumirea laboratorului de cercetare
- în cazul variantelor 3 și 4:
i. denumirea operatorului economic/instituției/societății, ONG-ului, școlii de
vară, proiectului
ii. obiectul de activitate al operatorului/instituției/societății, respectiv
tematica școlii de vară, proiectului
iii. adresa unde se va efectua stagiul de practică (acolo unde este cazul)
iv. reprezentantul legal al operatorului economic/instituției/societății,
respectiv coordonatorul proiectului
3. Pe baza cererii:
- Pentru varianta 1: va fi comunicat acceptul odată cu depunerea cererii (în limita
celor 55 de locuri disponibile) dar numai cu condiția achitării avansului de 100 lei.
- Pentru varianta 2: va fi comunicat acceptul după finalizarea termenului limită de
înscriere stabilit (până la data de 17.04.2018)
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Pentru operatori economici/instituții/societăți/ONG-uri (variantele 3 și 4), va fi
eliberată o convenție de practică, în 3 exemplare;
Pentru școli de vară/proiecte, nu este necesară convenția, dovada efectuării
numărului de ore echivalent stagiului de practică va fi făcută printr-o adeverință
semnată de către coordonatorul/responsabilul școlii de vară/proiectului.

4. Depunerea cererilor la Secretraiatul FȘIM se va face astfel:
- Pentru efectuarea stagiului de practică în perioada 07.05 - 11.05.2018, până la data
de 06 APRILIE 2018 (ora 12)
- Pentru efectuarea stagiului de practică în perioada de până la sesiunea din toamnă,
până la data de 14 IUNIE 2018 (ora 12)
5. După efectuarea stagiului de practică, pentru evaluare și notarea finală, studentul se va
prezenta la colocviul de practică, stabilit în funcție de varianta de practică:
- Pentru variantele 1și 2: ultima zi a aplicației (pe traseu), respectiv ultima zi a
practicii în laborator (11.05.2018)
- Pentru varianta 3 și 4: în sesiunea de vară (11.06 – 01.07.2018), respectiv sesiunea
de restanțe (03.09 – 09.09.2018) la o data care va fi comunicată la avizer și pe
site-ul facultății.
6. Studentul va prezenta la colocviu, caietul de practică și, la variantele unde există, un
exemplar din convenția de practică, semnat și ștampilat de către operatorul
economic/instituția/societatea/ ONG-ul partener de practică.
7. Evaluarea va fi făcută de către cadrele didactice desemnate responsabile de practică (cf.
Variante de practica studenti_2017_2018).

Precizări:
- Este recomandat a se desfășura de către toți studenții una din variantele de practică în
săptămâna 07-11.05.2018, în cuatum de 40 de ore
- Variantele 1 și 2 sunt dedicate în exclusivitate perioadei 07.05 – 11.05.2018
- Variantele 3 și 4 pot fi efectuate și integral pe parcursul anului universitar, până la sesiunea de
restanțe din toamnă 2018.
- Nota pe care studentul o va primi la disciplina Practică, aflată în planul de învățământ al
specializării sale, va reprezenta media dintre nota pentru practica de primăvară și cea pentru
practica de vară, acolo unde s-a realizat practica de primăvară sau va fi nota dată pentru stagiul
de vară, acolo unde practica de primăvară nu a fost realizată.

