Convenţie cadru
pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare
de licenţă sau masterat
I. Prezenta convenţie-cadru se încheie între:
■
Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Pitești, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
(FECC), reprezentată de conf.univ.dr.ing. Laurențiu Mihai Ionescu, Decan FECC, cu sediul în Pitești, str. Târgu din Vale, nr.1,
Argeș, cod poștal 110040, România, email secretariat_fecc@yahoo.com, tel/fax +40 348 453 200, denumită în continuare
organizator de practică
și
■

Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică

....................................................................................................................................................................................
denumită în continuare partener de practică, reprezentată de (numele şi calitatea)
dl/dna ......................................................................................................................................................................
adresa partenerului de practică: ..........................................................................................................................
adresa unde se va desfăşura stagiul de practică ....................................................................................................
email: ................................................................................. telefon: ................................ fax: ………………………
II.

Obiectul Convenției cadru privind efectuarea stagiului de practică

- Stabilește cadrul organizațional care permite studenților practicanți sa efectueze stagii de practică la locația partenerului de
practica;
- Definește îndatoririle și obligațiile Organizatorului de practică, Partenerului de practică și ale studenților / masteranzilor
Practicanți.
III.

Responsabilitățile părților:

A. Partenerul de practică
1. Partenerul de practică va asigura în anul universitar ............................... la sediul propriu, un cadru adecvat pentru derularea
activității de practică, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008, pentru un număr de
............................................. studenți / masteranzi în domeniul .........................................................., perioada de practică fiind
............................................................., în total ......... ore/practicant.
2. Partenerul de practică va informa organizatorul de practică, dacă este cazul, despre criterii de selecție a practicanților.
3. Partenerul de practică va putea să realizeze procesul de selecție a practicanților și va informa organizatorul de practică
despre rezultate.
4. Partenerul de practică va propune orarul de practică, îndatoririle și responsabilitățile practicanților și le va face cunoscute
acestora.
5. Responsabilitatea instruirii practicanților în ceea ce privește protecția/securitatea muncii la fiecare loc distinct de practică revine
partenerului de practică.
6. Partenerul de practică va stabili un tutore, selectat dintre salariații proprii care va conduce activitățile desfășurate de pacticanți
pe durata stagiului de practică.
7. Partenerul de practică va asigura spațiul de lucru și resursele necesare pentru o pregătire eficientă prin stagiul de practică
pentru practicanți și va monitoriza activitatea acestora pe parcursul stagiului.
8. La sfârșitul perioadei de practică, partenerul de practică prin tutorele nominalizat va întocmi un Raport de evaluare pentru
fiecare practicant și îl va transmite organizatorului de practică.
9. Orice caz de indisciplină a practicanților la locul de desfășurare al stagiului de practică va fi adus la cunoștința organizatorului
de practică, care funcție de situație, va elimina practicantul din stagiul de practică, acesta fiind declarat nepromovat la disciplină.
10. Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă a
practicantului pe durata stagiului de practică.

B. Organizatorul de practică
1. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea și supravegherea
desfășurării pregătirii practice.
2. Organizatorul de practică stabilește sistemul de notare și criteriile pentru obținerea notei la terminarea practicii.
C. Practicantul
1. Practicantul rămâne pe toata durata stagiului de pregatire practică, student al instituției de învățământ superior.
2. Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică, să respecte programul de lucru stabilit și să execute activitățile specificate de tutore în conformitate cu
portofoliul de practică, în condițiile respectării cadrului legal cu privire la volumul și dificultatea acestora.
3. Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care și le-a însușit de la reprezentatul
partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
4. Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de
practica sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar dupa terminarea stagiului, decât cu acordul
respectivului partener de practică.
5. Practicantului i se asigură protecție socială conform legislației în vigoare și beneficiază de legislația privitoare la accidentele de
muncă pe toata durata efectuării stagiului de practică.
6. Practicantul va întocmi un caiet de practică care va cuprinde: tematica programului de practică, descrierea activităților
desfășurate pe perioada stagiului de practică, cunoștințele dobândite.
7. În timpul desfășurării activității de practică, practicantul poate primi din partea partenerului de practică indemnizație, gratificări,
prime sau alte avantaje cum ar fi: plata transportului de la și la locul desfășurării stagiului de practica, tichete de masă, acces la
cantina partenerului de practică, etc.
IV. Părțile deleagă următoarele persoane responsabile de practică:
- din partea organizatorului de practică – cadrul didactic supervizor ....................................................................
- din partea partenerului de practică – tutore ........................................................................................................
Cei doi responsabili vor asigura îndeplinirea misiunii practicii, parcurgerea tematicii, atingerea obiectivelor precum și realizarea
sarcinilor de către practicanți, așa cum sunt precizate în fișa disciplinei (portofoliul de practică).
V. Dispoziții finale
1. La prezenta Convenție cadru privind efectuarea stagiului de practică se anexează:
- Fișa disciplinei (portofoliul de practică);
- Lista studenților / masteranzilor practicanți, care au luat act prin semnătură de îndatoririle și responsabilitățile care le au la locul
stagiului de practică așa cum au fost ele stabilite de partenerul de practică.
2. Prevederile prezentei Convenții cadru se pot modifica prin act adiţional cu acordul părţilor.
3. Prezenta Convenție cadru s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, ambele cu valoare de original, din care 1 (un) exemplar pentru
organizatorul de practică şi 1 (un) exemplar pentru partenerul de practică.
Data………………………
DECAN F.E.C.C.,
Conf.univ.dr.ing. Laurențiu Mihai Ionescu
Organizator de practică
.......................................................

DIRECTOR,
Societate comercială/ Instituţie/
Partener practică
..................................................

Anexă la Convenția Cadru pentru efectuarea stagiului de practică

Lista practicanților care efectuează stagiul de practică

Următorii

studenți

/

masteranzi

vor

efectua

stagiul

de

practică

la

partenerul

de

practică

..................................................................................................... și au luat act de obligațiile și îndatoririle ce le revin și care decurg
din prevederile Convenției Cadru pentru efectuarea stagiului de practică:

Nr.

Nume și prenume practicant

DECAN F.E.C.C.,
Conf.univ.dr.ing. Laurențiu Mihai Ionescu
Organizator de practică
.......................................................

Programul de studiu

Anul

Semnătura

DIRECTOR,
Societate comercială/ Instituţie/
Partener practică
..................................................

