Desfășurarea Practicii de domeniu si specialitate pentru studentii secțiilor IC (română și
franceză), pentru anul universitar 2021-2022

Desfășurarea Practicii de domeniu si specialitate pentru anul universitar 20212022 se realizează conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii,
care poate fi consultată aici: https://we.tl/t-EgYSOjHT5c

✓ Cum și când se desfășoară stagiul de practică:
Stagiul de practică se desfasoară în perioada 20 iunie – 03 iulie 2022, după cum urmează:
1*. - Studenții din anii I, II și III de studii – specializările IC și IC Franceza, vor putea opta
pentru realizarea stagiului de practică până pe data de 08.06.2022 ora 15,
accesând link-ul următor: https://forms.office.com/r/8Fg9pvEs4C
-

2*. Studenții înscriși în proiectul POCU vor avea activitatea de practică echivalată.
Stagiul de practică se va desfașura în condițiile prevăzute prin proiect.
Responsabil Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – Șef lucrari dr. ing. Nicoleta
Tanase (nicoleta.tanase@utcb.ro.)

-

3*. Studenții din anii II și III de studii - specializările IC și IC-Franceză, care doresc
să efectueze stagiul de practică la firme care au ca obiect de activitate domeniul
instalațiilor pentru construcții, și oferă stagii cu activitate în domeniul instalațiilor,
vor depune o cerere online la secretariatul facultății, până pe data de 08.06. 2022,
ora 15 (secretariat.instalatii.utcb@gmail.com). (Anexa 2).
Această cerere necesită aprobare prealabilă de la Decanat.

✓ Cum se desfășoară și când se susține colocviul de practică:
a) Pe baza dosarului întocmit de student, care trebuie să conțină:
-

pentru varianta 1* - Studenții înscriși pe listele aferente variantelor propuse de
conducerea Facultății de Inginerie a Instalațiilor - Caietul de practica - care va
cuprinde: competențe exersate; activități desfășurate pe perioada stagiului de
practică și poze relevante sau alte dovezi; observații personale privitoare la
activitatea depusă.

-

pentru varianta 2* - Studenții înscriși în proiectul POCU ; se va desfășura în
condițiile prevăzute în proiect.

-

pentru varianta 3* - Studenții care au depus cerere online la secretariatul facultății
pentru efectuarea stagiului de practică la alte firme decât cele regăsite în oferta
Facultății de Inginerie a Instalațiilor.
✓ Caiet de practică care va cuprinde: competențe exersate; activități
desfășurate pe perioada stagiului de practică și poze relevante sau alte
dovezi; observații personale privitoare la activitatea depusă;
✓ Copie după procesul verbal de instructaj pentru Protecția Muncii;
✓ Adeverință de practică de la firmă din care să rezulte perioada de
desfășurare a stagiului de practică , precum si numărul de ore ( 60 de ore)
✓ Conventie cadru de practică.
b) Când se susține colocviu de practică:

- pentru varianta 1* - Studenții din anii I, II și III de studii (specializarile IC și IC-Franceză)
care desfășoară stagiul de practică într-una din cele 9 variante propuse de Facultatea de
Inginerie a Instalațiilor - este programat în data de 01 iulie 2022, ora 9.
- pentru varianta 2* - Studenții înscriși în proiectul POCU ; se va desfășura în condițiile
prevăzute în proiect.
- pentru varianta 3* - Studenții din anii II și III, care au depus cerere online la secretariatul
facultății pentru efectuarea stagiului de practică la alte firme decât cele regăsite în oferta
Facultății de Inginerie a Instalațiilor – este programat în data de 01 iulie 2022, ora 9.

✓ Restanță la Colocviul de practică
Studenții din anii I, II si III de studii - specializările IC si IC-Franceză – care nu efectuează
stagiul de practică în perioada 20 iunie - 03 iulie 2022, vor avea restanță la disciplina
Practică.
Pentru absolvirea disciplinei, participarea la examenele de restanță presupune
realizarea prealabilă a stagiilor de practică aferente; studentul cu restanță la practică se
va înscrie până pe data de 26.06.2022, la prodecanul de specialitate (Sef. lucrări dr. ing
Nicoleta Tănase), pentru a i se indica unde va realiza stagiul de practică.
Anexa 1 – Convenție cadru; https://we.tl/t-ia9loD0isY

Anexa 2 – Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate la organizație care nu are
convenție încheiată cu Facultatea; https://we.tl/t-jmfkvZjZz2
Anexa 4 – Fișa de evaluare a tutorului de practică privind activitatea desfășurată de student
la partenerul de practică: https://we.tl/t-L9lSz2Blap

