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PRACTICA STUDENȚILOR  

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

 

In anul universitar 2016-2017, disciplina PRACTICA se va derula 
pentru studenții din anii II și III Electronică, Rețele și software 
pentru telecomunicații, Calculatoare și Inginerie electrică şi 
Electromecanică, conform Planurilor de învățământ și a Structurii 
generale a anului universitar, în perioada 26.06-21.07.2017 (120 de 
ore/4 săptămâni). 
 

PRACTICA este disciplină obligatorie în Planul de învățământ. 
 
Pentru organizarea activității și repartizarea la partenerii de 
practică, studenții se vor prezenta în data de 26 iunie 2017, ora 
08.00 la sediul Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare 
- Corp T (Loc de adunare: etaj III). 
 

PRACTICA se efectuează în următoarele locuri: 
1. La  societăți comerciale / unități propuse de facultate; 
2. La  societăți comerciale / unități propuse de student; 
3. În laboratoarele  Departamentului de Electronică, Calculatoare 

și Inginerie Electrică din facultate. 
 
Susținerea colocviului de practică va avea loc în ziua de 21 iulie 
2017. 
 
Perioadele de angajare ale studenților în unități economice, pot fi 
echivalate parțial sau total stagiilor de practică, cu condiția de a fi 
atestate prin forme legale de angajare și ca activitatea prestată de 
către student să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute în fișa de 
disciplină pentru practică. 
 
Alte informații despre PRACTICĂ pentru fiecare an de studii se pot 
obține de la cadrul didactic îndrumător de an (vezi ANEXA 3).  
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ÎN ATENŢIA 
 

STUDENŢILOR CARE OPTEAZĂ PENTRU EFECTUAREA PRACTICII ÎN 
CADRUL ALTEI INSTITUŢII DECÂT CELE PROPUSE DE FACULTATE 

 
 
Studenţii care optează pentru efectuarea practicii de specialitate în 
cadrul altei societăți decât cele propuse de Facultate, trebuie sa 
procedeze astfel: 

 să adreseze o cerere în acest sens către Decanul Facultăţii; 
 să prezinte o adeverinţă de accept (aprobare) din partea 

societății la care doresc să efectueze practica (vezi Anexa 1); 
Societatea urmează să încheie cu Facultatea o Convenție cadru 
privind efectuarea practicii (vezi Anexa 4); 

 să respecte Fișa disciplinei Practică (vezi Anexa 5); 
 să întocmească un Caiet de practică; 
 să prezinte o adeverinţă de la societatea unde a efectuat 

practica (vezi Anexa2), care să confirme efectuarea practicii în 
perioada programată și să certifice în mod explicit, dupa caz, 
următoarele trei trăsături ale practicantului (vezi tabelul urmator): 

 

Nr. 
crt. Trăsătura Evaluare 

1 
ADAPTABILITATEA ȘI SOCIABILITATE 
(capacitatea de integrare în colectiv și de 
comunicare cu colegii de muncă) 

Notare de 
la 1 la 10 

2 

DISCIPLINA 
(respectarea regulamentului interior al 
unității de practică, a programului de lucru 
impus, a normelor de securitate și protecție 
a muncii, reguli PCI, etc.) 

Notare de 
la 1 la 10 

3 
ÎNDEMÂNAREA TEHNICĂ (deprinderile de 
mânuire corectă a uneltelor, instrumentelor 
și utilajelor) 

Notare de 
la 1 la 10 
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