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 Preambul 

 Prezenta Metodologie stabilește cadrul general de organizare şi desfășurare a practicii 

studenților în Departamentul de Fabricație și Management Industrial, la programele de studii T.C.M. 

și I.E.I. 

Prevederile din Metodologie respectă cerințele impuse de Legea nr. 288 din 2004 şi Legea 

Educației Naționale nr. 1 din 2011 privind organizarea studiilor universitare, Carta Universității din 

Pitești. 

 

I. Prevederi generale 

1. Responsabilitatea organizării şi desfășurării practicii studenților revine la nivelul 

Departamentul de Fabricație și Management Industrial îndrumătorilor de practică pentru fiecare an 

de studiu și responsabilului relațiilor cu mediul economic şi social desemnat să coordoneze practica 

studenților la nivelul departamentului. 

2. Îndrumătorii de practică pe ani de studiu și responsabilului relațiilor cu mediul economic şi 

social sunt numiți la nivelul departamentului începutul fiecărui an universitar. 

3. Practica este o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de 

învățământ pentru fiecare an de studiu, cu respectarea normelor în vigoare. 

4. Practica se poate desfășura distribuit, în timpul anului universitar, sau comasat, în perioade 

precizate. 

5. Practica se desfășoară în întreprinderi industriale / centre de cercetare care au domeniul 

principal de activitate relevant pentru specializarea studentului. 

6. Practica se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor din cadrul departamentului. 

7. Studenții care sunt angajați pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate 

condițiile pentru acumularea competențelor prevăzute în Fișa Disciplinei de Practică. 

8. Stagiile de practică se organizează în baza Convenției de Practică încheiată la nivelul 

Departamentului. 

9. În baza Convenției de Practică, întreprinderile industriale / centrele de cercetare asigură, pe 

toată durata stagiului de practică, îndrumarea studenților prin desemnarea unui coordonator de 

practică. 

 

II. Organizarea şi desfășurarea stagiului de practică 

 

Practica tehnologică a studenților de la programele de studii I.E.I. și T.C.M., coordonate de 

Departamentul de Fabricație și Management Industrial, se desfășoară în conformitate cu planul de 

învățământ al fiecărui an de studiu, respectând următoarele prevederi. 

 

Anul I 

În anul I de studiu, Practica de domeniu I este prevăzută în planul de învățământ cu 30 ore. 

Activitatea de practică se desfășoară sub formă de vizite de studiu în întreprinderi industriale 

(conform tematicii din fișa disciplinei), vizite la expoziții și târguri de profil și ședințe de pregătire - 
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finalizare a obiectivelor urmărite. Ședințele de pregătire - finalizare au loc în laboratorul 

multifuncțional al departamentului, A. 016 şi au ca scop:  

- prezentarea de către îndrumătorul de practică a obiectivelor urmărite pe parcursul vizitelor; 

- comentarii asupra conținutului vizitei realizate; 

- întocmirea caietului de practică şi pregătirea colocviului. 

Desfășurarea vizitelor de studiu este reglementată prin Convenția de Practică care se încheie 

între departament şi întreprindere. Convenția cuprinde perioada vizitelor, tabelul nominal al 

studenților, numele coordonatorilor din partea departamentului şi întreprinderii precum și temele de 

practică urmărite în cadrul vizitei. 

Fiecare student are obligația de a participa la minim două vizite. Studenții care lucrează în 

domeniu au obligația de a participa la minim o vizită. Pentru a dovedi faptul că la locul de muncă 

sunt asigurate condițiile pentru acumularea competențelor prevăzute în fișa disciplinei de practică, 

studenții trebuie să aducă adeverință de salariat. 

Evaluarea activității de practică se face la sfârșitul perioadei de practică, în cadrul unui 

colocviu de practică. Neprezentarea la data desfășurării colocviului în locația de examinare stabilită 

conduce la nepromovarea disciplinei. La colocviu, studenții trebuie să prezinte caietul de practică. 

Acesta trebuie realizat conform tematicii din fișa disciplinei, trebuie să conțină detalii cu privire la 

identificarea personală, anul de studii, locul și perioada de desfășurare a practicii, activitățile 

desfășurate. Studenții sunt evaluați pe baza acestuia și în urma discuțiilor privind impresiile legate de 

vizitele efectuate.  

 

Anul II 

În anul II de studiu, Practica de domeniu II este prevăzută în planul de învățământ cu 60 ore.  

Activitatea de practică se desfășoară în laboratoarele departamentului: I008, I009 și A016. 

Studenții care sunt angajați pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate condițiile 

pentru acumularea competențelor prevăzute în fișa disciplinei de practică. În aceste condiții, 

studenții trebuie să aducă adeverință de salariat. De asemenea, studenții angajați trebuie să anunțe 

șeful de an înaintea începerii activității de practică și a constituirii grupelor că urmează să efectueze 

un stagiu pe cont propriu la o anumită întreprindere. 

Activitatea de practică se desfășoară după sesiunea de examene aferentă semestrului al II lea 

sub formă de stagiu (2 săptămâni x 5 zile / săptămâna x 6 ore/zi). Programul de desfășurare este 

realizat de îndrumătorii de practică. Orele de practică sunt coordonate de îndrumătorii de practică şi 

de cadrele didactice auxiliare cu activități în laboratoare. Obiectivul general al disciplinei este de a 

permite studenților să acumuleze cunoștințe de bază privind principalele procedee şi sisteme 

tehnologice de fabricare.  

Evaluarea activității de practică se face la sfârșitul perioadei de practică, în cadrul unui 

colocviu de practică. Neprezentarea la data desfășurării colocviului în locația de examinare stabilită 

conduce la nepromovarea disciplinei. La colocviu, studenții trebuie să prezinte caietul de practică pe 

baza căruia sunt evaluați. Acesta trebuie realizat conform tematicii din fișa disciplinei, trebuie să 
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conțină detalii cu privire la identificarea personală, anul de studii, locul și perioada de desfășurare a 

practicii, activitățile desfășurate.  

 

Anul III 

În anul III de studiu, Practica de specialitate este prevăzută în planul de învățământ cu 90 ore. 

1. Activitatea de practică se desfășoară în luna iulie sub forma de stagiu de practică în 

întreprinderi industriale. Obiectivele urmărite sunt cele prezentate în fișa de disciplină. Repartizarea 

studenților pe întreprinderi şi teme de practică se realizează pe parcursul semestrului II și constă în : 

- stabilirea de către întreprinderi a temelor pentru stagiile de practică şi informarea 

departamentului; 

- distribuirea temelor către studenți și exprimarea opțiunilor acestora; 

- stabilirea îndrumătorilor pentru fiecare student din partea departamentului și a 

întreprinderii. 

Desfășurarea stagiilor este reglementată prin Convenția de Practică care se încheie între 

departament și întreprindere. Convenția cuprinde programul de lucru, tabelul nominal al studenților, 

temele repartizate acestora, numele îndrumătorilor din partea departamentului și a întreprinderii. 

Evaluarea activității de practică se face în ultima zi a stagiului de practică. 

2. De asemenea, studenții pot efectua practica individual în întreprinderi industriale care 

lansează teme de stagiu pe care studenții le pot accesa prin concurs, pe parcursul întregului an 

universitar. În acest caz, desfășurarea stagiilor este reglementă prin Convenții de Practică individuale 

care se încheie între studenții departamentului și întreprinderi în care se menționează denumirea 

temei de stagiu și numele îndrumătorilor din partea departamentului și a întreprinderii. Studenții care 

sunt angajați pot efectua practica la locul de muncă, stagiul de practică fiind reglementat prin 

adeverința de salariat care dovedește faptul că la locul de muncă sunt asigurate condițiile pentru 

acumularea competențelor prevăzute în fișa disciplinei de practică. 

3. Practica se poate efectua şi în cadrul centrelor de cercetare din universitate. 

Evaluarea activității de practică se face la sfârșitul perioadei de practică, în cadrul unui 

colocviu de practică de către o comisie formată din îndrumătorul de practică din partea 

departamentului şi reprezentantul întreprinderii. Neprezentarea la data desfășurării colocviului în 

locația de examinare stabilită conduce la nepromovarea disciplinei. La colocviu, studenții trebuie să 

prezinte caietul de practică pe baza căruia sunt evaluați. Acesta trebuie realizat conform tematicii din 

fișa disciplinei, trebuie să conțină detalii cu privire la identificarea personală, anul de studii, locul și 

perioada de desfășurare a practicii, activitățile desfășurate. 

 

Anul IV 

În anul IV de studiu, Practica de elaborare a Proiectului de Diplomă este prevăzută în planul 

de învățământ cu 60 ore. 

Activitatea de practică se desfășoară pe parcursul anului universitar sub forma de stagiu în 

întreprinderi industriale, pe teme date - studii de caz care vor constitui Proiectul de Diplomă al 

studenților. În funcție de opțiunea întreprinderilor, stagiile de practică pot dura până la 3 luni.  
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Repartizarea studenților pe întreprinderi și teme de practică constă în : 

- stabilirea de către întreprinderi a temelor pentru stagiile de practică şi informarea 

departamentului; 

- distribuirea temelor către studenți şi exprimarea opțiunilor acestora; 

- selectarea studenților pe teme în urma susținerii unor interviuri organizate de întreprinderi. 

Desfășurarea stagiilor este reglementată prin Convenția de Practică care se încheie între 

departament şi întreprindere sau prin Convenții de Practică individuale care se încheie între studenții 

departamentului și întreprinderi. Convenția cuprinde numele îndrumătorului pentru elaborarea 

Proiectului de Diplomă din partea departamentului, numele îndrumătorului din partea întreprinderii, 

tema proiectului de diplomă, obligații. 

Evaluarea activității de practică se face la sfârșitul perioadei de practică, în cadrul unui 

colocviu de practică. Comisia de evaluare este formată din îndrumătorul de practică și îndrumătorii 

de Proiect de Diplomă care evaluează rapoartele de stagiu ale studenților. 

Neprezentarea la data desfășurării colocviului în locația de examinare stabilită conduce la 

nepromovarea disciplinei. 

 

III. Responsabilități 

Îndrumătorul de practică pentru anul de studiu are următoarele atribuții : 

a. Facilitează împreună cu responsabilul relațiilor cu mediul economic şi social la nivel de 

departament obținerea locurilor de practică pentru studenți, prin încheierea de Convenții de Practică 

cu întreprinderile industriale. 

b. Elaborează Fișa disciplinei de practică. 

c. Aduce la cunoștința studenților metodologia de organizare şi desfășurare a practicii 

(inclusiv Convențiile de Practică care fac parte integrantă din Metodologie) şi Fișa disciplinei de 

practică. 

d. Organizează şi desfășoară procedura de atribuire a locurilor de practică disponibile la 

nivelul anului de studiu, prin Convențiile de Practică încheiate de către departament. 

e. Transmite responsabilului relațiilor cu mediul economic şi social informații centralizate cu 

privire la locul şi perioada de desfășurare a practicii studenților. 

f. Asigură condițiile corespunzătoare organizării şi desfășurării colocviului de practică. 

 

Responsabilul relațiilor cu mediul economic şi social la nivelul departamentului are 

următoarele atribuții: 

a. Coordonează desfășurarea activităților de practică ale studenților: planificare, Convenții de 

Practică, împreună cu îndrumătorii de practică. 

b. Dezvoltă parteneriate cu întreprinderi industriale şi informează departamentul în legătură 

cu astfel de oportunități; 

c. Analizează competențele solicitate absolvenților de angajatorii din domeniu în vederea 

adaptării programelor de studii la acestea. 
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IV. Analiza modului de organizare şi desfășurare a activității de practică  

Responsabilul relațiilor cu mediul economic şi social la nivelul departamentului împreună cu 

îndrumătorii de practică prezintă anual în ședința de departament de la începutul anului universitar, 

Raportul privind modul de desfășurare a activităților de practică în anul universitar precedent pentru 

programele de studii TCM şi IEI. 

Acest raport se realizează pe baza datelor prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Date incluse în Raportul privind modul de desfășurare a activităților de practică 

Anul I 

Forma de organizare şi perioada de desfășurare 

Data desfășurării colocviului 

Lista întreprinderilor implicate în organizarea practicii  

Nr. de vizite efectuate şi date despre vizite 

Nr. de studenți înmatriculați din care: nr. de studenți participanți la vizite, nr. de studenți care au efectuat 

practica pe cont propriu; nr. de studenți absenți  

Propuneri de îmbunătățire 

Anul II 

Forma de organizare şi perioada de desfășurare 

Data desfășurării colocviului 

Elemente prezentate la colocviul de practica (adeverința de salariat, caiet de practica etc.) 

Nr. de convenții încheiate de departament (cele pentru studenții care au efectuat practica pe cont propriu), 

tabel centralizator cu nr. şi data convenției  

Nr. de studenți înmatriculați din care: nr. de studenți participanți la practică, nr. de studenți care au efectuat 

practica pe cont propriu; nr. de studenți absenți. 

Propuneri de îmbunătățire 

Anul III 

Forma de organizare şi perioada de desfășurare 

Data desfășurării colocviului 

Lista întreprinderilor implicate în organizarea practicii, cu menționarea: nr. şi datei convenției, nr. de 

studenți participanți la fiecare întreprindere 

Nr. de studenți înmatriculați din care: nr. de studenți participanți la practică, nr. de studenți care au efectuat 

practica pe cont propriu; nr. de studenți absenți. 

Propuneri de îmbunătățire 

Anul IV 

Forma de organizare şi perioada de desfășurare 

Data desfășurării colocviului 

Lista întreprinderilor implicate în organizarea practicii, cu menționarea: nr. şi datei convenției, nr. de 

studenți participanți la fiecare întreprindere 

Nr. de studenți înmatriculați, din care: nr. de studenți admiși prin concurs, nr. studenți repartizați de 

Departamentul de Fabricație și Management Industrial, nr. de studenți care au efectuat practica pe cont 

propriu; nr. de studenți absenți 

Propuneri de îmbunătățire 
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V. Calendar de activități pentru organizarea şi desfășurarea practicii 

Calendarul de activități pentru organizarea şi desfășurarea practicii studenților pentru 

programele de studii T.C.M. şi I.E.I. este prezentat în tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Calendar de activități pentru organizarea şi desfășurarea practicii 

Nr. 

crt. 

Activitate Termen 

limită 

Responsabil 

1 Stabilirea listei nominale cu cadrele didactice 

responsabile de organizarea şi desfășurarea practicii 

studenților în anul curent, la nivelul celor două 

programe de studii şi comunicarea acesteia 

Septembrie Director de Departament 

2 Realizarea Raportului final privind modul de 

desfășurare a activităților de practică în anul 

universitar precedent și Informare privind 

organizarea practicii în anul universitar curent 

pentru programele de studii TCM şi IEI. 

Octombrie Responsabilul relațiilor cu mediul 

economic şi social la nivelul 

departamentului, Îndrumătorul de 

practică pentru anul de studiu 

3 Elaborarea, de instrucțiuni cu completări la 

Metodologia de practică, Convenții de Practică 

validate de către Consiliul Departamentului şi 

comunicarea acestora 

Octombrie Director de Departament, 

Responsabilul relațiilor cu mediul 

economic şi social la nivelul 

departamentului 

4 Aducerea la cunoștința studenților a Metodologiei 

de practică şi a Fisei disciplinei de practică 

Octombrie Îndrumătorul de practică pentru 

anul de studiu 

5 Colectarea ofertelor privind locurile de practică 

existente la nivelul universității, puse la dispoziție 

de către facultate şi cele propuse de către studenți 

Permanent Responsabilul relațiilor cu mediul 

economic şi social la nivelul 

departamentului, Îndrumătorul de 

practică pentru anul de studiu, 

Studenți 

6 Organizarea şi desfășurarea procedurii de atribuire a 

locurilor de practică disponibile la nivelul 

universității / facultății / programului de studiu 

Permanent Responsabilul relațiilor cu mediul 

economic şi social la nivelul 

departamentului, Îndrumătorul de 

practică pentru anul de studiu 

7 Informare privind stadiul organizării stagiilor de 

practică pentru finalizarea studiilor de licență 

Martie Responsabilul relațiilor cu mediul 

economic şi social la nivelul 

departamentului, Îndrumătorul de 

practică pentru anul de studiu, 

anul IV 

8 Informare privind organizarea activităților de 

practică la anii I, II şi III (vizite și calendarul 

acestora- an I, stagiul și calendarul activităților în 

laboratoarele departamentului - an II, stagii - an III). 

Mai Responsabilul relațiilor cu mediul 

economic şi social la nivelul 

departamentului, Îndrumătorul de 

practică pentru anul de studiu, 

anul I, II și III 

9 Organizarea şi susținerea colocviului de practică Sesiunile 

iunie, iulie 

toamnă  

Comisie de evaluare a activității 

de practică 
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Prezenta Metodologie a fost actualizată conform noilor standarde specifice ARACIS și 

a fost aprobată în ședința Departamentului de Fabricație și Management Industrial din data 

de 26.04.2017. 

 

Elaborat: 

Responsabil cu calitatea învățământului DFMI, 

Ş.l .dr. ing. Nadia BELU 

 

 


