UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 17.05.2017 în urma auditului efectuat la departamentele Științe ale Naturii,
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, Asistență Medicală și Kinetoterapie, MatematicăInformatică, Educaţie Fizică şi Sport:
Activitatea desfășurată – Activitatea de stagiu de practică a studenţilor din cadrul FSEFI
pentru anul 2016
Procese auditate
1.
Mod de organizare;
2.
Contracte pentru stagiile de practică;
3.
Repartizarea responsabililor de practică;
4.
Materiale necesare desfăşurării stagiului de practică
Documente de referinţă
1.
Regulament de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică
2.

Convenţii şi protocoale de practică încheiate cu agenţii din mediul socio-economic

OBSERVAȚIILE AUDITULUI
Departamentul Ştiinţe ale Naturii
Practica de specialitate este prevăzută în planul de învățământ al programelor de studii de
licență, în anul II, semestrul al II-lea, cu un număr de 60 ore. Evaluarea se face la finalul semestrului prin
colocviu.
Practica de specialitate se efectuează pe teren, la sfârșitul sesiunii, studenții participând la aplicații
practice în diferite tipuri de ecosisteme, precum și în cadrul instituțiilor cu care există semnate acorduri
de parteneriat care prevăd posibilitatea efectuării stagiului de practică, cu scopul de a aprofunda
cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul anului de studii și formării de competențe prevăzute în
Fișa disciplinei.
Practica de cercetare și de elaborare a lucrării de licență/disertație este prevăzută în Planul de
învățământ în anul III/II, cu un număr de 60 de ore. Evaluarea se realizează la sfârșitul semestrului prin
colocviu.
Pentru realizarea lucrării de licență/disertație studenții din promoțiile 2014-2017 au consultat
temele propuse de către cadrele didactice de predare. Studenții au avut posibilitatea de a opta pentru o
temă până în septembrie 2016, la începutul anului universitar 2016-2017 fiind întocmită o listă cu tema
aleasă, disciplina și cadrul didactic îndrumător. După stabilirea temelor studenții au depus la decanat
cererea avizată de cadrul didactic coordonator.
Studenții anilor terminali au desfășurat stagiul de practică de cercetare în vederea elaborării
lucrării de licență/disertație, în funcție de tema aleasă, în laboratoarele universității, în Centrul de
Cercetări pentru Protecția Naturii, pe teren sau la diverse instituții cu care există semnate acorduri de
parteneriat.
Cadrele didactice coordonatoare au stabilit împreună cu studenții un calendar pentru realizarea
lucrării de licență, cu câteva activități minimale (întocmirea și predarea părții teoretice a lucrării,
prezentarea și prelucrarea metodelor, respectiv rezultatelor, întocmirea concluziilor și a bibliografiei,
întocmirea prezentării în format Power Point).
Studenții au la dispoziție ”Ghidul pentru elaborarea și susținerea lucrării de
licență/disertație”(https://www.upit.ro/_document/12175/ghid_elaborare_lucrare_de_finalizare_a_studiil
or_fsefi_-_2016.pdf)

La finalul stagiului, cadrele didactice îndrumătoare au propus o notă care reflectă gradul de
îndeplinire a sarcinilor de către student, ce va fi trecută în catalogul de evaluare a stagiului de către
responsabilii de practică.
Concluziile auditului:
1.
Există programul de practică pentru anii II de la programele de studii de licență;
2.

Există regulamente de desfășurare a practicii de specialitate;

3.

Există protocoale încheiate cu diverse intituții pentru realizarea de către studenți a practicii

de specialitate / elaborare a lucrării de licență/ disertație;
4.

Există responsabili pentru practica de specialitate/ elaborare a lucrării de licență/ disertație;

Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate
Desfăsurarea practicii la programul de studii de licenta Ingineria Mediului
Nr.
Crt.
1

Anul de
studii
IM I

2

IM II

3
4

IM III
IM IV

Îndrumator de
practice
Benedict
OPRESCU
Claudiu ȘUȚAN

Perioada
Nu se efectuează
practică
26.06-14.07.2017

Sorin FIANU
Marinescu
CICERONE

26.06-07.07.2017
90 h în timpul
semestrului al II-lea

Instituții cu care s-au încheiat
protocoale de practică
Practica se efectuează în laboratoarele
Facultății și anume la Laboratorul de
Energii regenerablie și la laboratorul de
Fizică atomica si nucleara
ICN Pitești, Apa-Canal 2000 SA,
Pitești, Agenția Teritorială de Mediu
Pitesti, Agenția Apele Romane, filiala
bazinala Ageș-Vedea

Desfăsurarea practicii la programul de studii de licenta
Energetică și Tehnologii Nucleare
Nr.
Crt.
1

Anul de
studii
ETN I

Îndrumator de
practice
Mircea
Bărbuceanu
Constantin
Stănescu

2

ETN II

3

ETN III

-

4

ETN IV

-

Perioada
Nu se efectuează
practică
90 ore (trei
săpătămâni, 5 zile pe
săptămână, 6 ore pe
zi)
90 ore (trei
săptămâni , 5 zile pe
săptămână, 6 ore pe
zi) practicăde
specialitate
90 h în timpul
semestrului al II-lea

Instituții cu care s-au încheiat
protocoale de practică
Practica se efectuează în laboratoarele
Facultății și anume la Laboratorul de
Energii regenerablie și la laboratorul de
Fizică atomica si nucleara
ICN Pitești, FCN, ICE Cernavodă

Desfăsurarea practicii la programul de studii de licenta Horticultură
Responsabil de practica pentru anul universitar 2016 – 2017 la programul de studii de licenta este
Conf. univ. dr. ing. Marian Madalina.
Practica horticola de specialitate se desfasoara pentru principalele discipline aferente fiecarui an
de studiu, cu exceptia ultimului an de studiu cand se desfasoara practica pentru pregatirea lucrarii de
licenta.

In conformitate cu Planul de Invatamant pentru programul de studii de licenţă Horticultură
propunem următoarea structură pentru efectuarea practicii de specialitate:


anul I Horticultură – practica horticola: 26.06-16.07.2017



anul II Horticultură – practica horticola: 26.06-16.07.2017



anul III semestrul I – practica horticola: 20.02 - 25.02.2017



anul III semestrul II – practica horticola: 03.07-13.07.2017



anul IV semestrul I – practica pentru pregatirea lucrarii de licenta: 10 zile x 6 ore



anul IV semestrul II – practica pentru pregatirea lucrarii de licenta: 10 zile x 6 ore
Desfăsurarea practicii la programul de studii de masterat
Materiale și Tehnologii Nucleare

Nr.
Crt.
1
2

Anul de
studii
MTN I
MTN II

Îndrumator de
practice
Monica Valeca
Șerban Valeca

Perioada
Nu se efectuează practică
4h/săptămână
Practica de specialitate
3h/săpt
Practica elaborare dizertație

Instituții cu care s-au încheiat
protocoale de practică
ICN Pitești, FCN

Există acorduri de parteneriat cu Unități de Cercetare - Dezvoltare, economice cât și cu parteneri
internaționali, precum și convenții de practică tehnico-productivă.
Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie
În urma desfășurării activității de auditare au fost constatate următoarele:
Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică, la nivelul
Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie au fost desemnați responsabili de practică pentru
fiecare program de studiu și pentru fiecare an de studiu.
Pentru programele de studii universitare de licenţă (Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie
ocupaţională, Asistență medicală generală) şi master (Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi)
gestionate de către Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie au fost întocmite planuri de
învăţământ în care sunt incluse stagii de practică, acestea fiind discipline obligatorii şi/sau facultative,
prevăzute cu puncte de credit și forme de evaluare.
Practica de specialitate se desfășoară pe baza fișelor de disciplină, elaborate de către responsabilii
de practică la nivelul departamentului și afișate pe site-ul Facultății de Științe, Educație Fizică și
Informatică. Astfel, au fost stabilite tematica de practică și competențelor profesionale și transversale care
fac obiectul stagiului de practică. De asemenea, proiectarea didactică este realizată în conformitate cu
cerinţele actuale şi competenţele vizate.
Perioada de desfășurare a stagiilor de practică este cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât şi
în perioada vacanţelor universitare. Numărul de ore alocate pregătirii practice variază în funcție de
programul de studiu și anul de formare academică.
Pentru efectuarea stagiilor de practică, Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie a
încheiat convenţii și protocoale de colaborare cu organizații și instituții de profil, printre care se regăsesc:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș;
Direcţia de Sănătate Publică Argeș;
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;
Centrul de Asistență și Îngrijire Pitești;
Centrul Sf. Andrei Pitești;
Centrul de tip Familial Valea Mare;
Centrul Medical Sf. Nicolae Pitești;
Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea – Argeș;

Asociația de Turism din Băile Herculane;
Asociația Autism, Sport, Terapie și Arte Argeș;
Complexul de Servicii pentru Copiii cu Handicap Trivale Pitești.
În vederea bunei desfășurări a stagiilor de practică, au fost emise regulamente de practică în care
au fost incluse obligațiile și responsabilitățile practicanților. Astfel, a fost delimitat un cadru de lucru care
asigură respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către student a competenţelor planificate
pentru perioada stagiului de practică.
Studenții participanți sunt evaluați periodic și au obligația de a întocmi și prezenta un caiet de
practică, ce respectă structura cuprinsă în Procedura privind practica de specialitate, aprobată la nivelul
Universității din Pitești.
Recomandări:
În condițiile respectării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică,
comisia de audit recomandă monitorizarea continuă a ”Activității de stagiu de practică”.
Departamentul Educaţie Fizică şi Sport

există repartizarea responsabililor de practică, după cum urmează:
Nr.
Crt.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Responsabil practică

Manole Carmen

Disciplina

Aplicaţii practice discipline sportive de
apă - în tabere de pregătire
Manole Carmen
Aplicaţii metodologice specific în acţiuni
şi evenimente sportive
Alecu Aurel
Aplicaţii practice discipline sportive de
apă - în tabere de pregătire
Ghimişliu Florin
Aplicaţii practice discipline sportive de
apă - în tabere de pregătire
Ghimişliu Florin
Stagiu de practică în activităţi de turism
Popescu Corina
Stagiu de practică în baze de agrement
Profesorii pe ramură sportivă Aplicaţii metodologice la nivelul iniţierii
de specializare
sportive
Amzar Elena Luminiţa
Aplicaţii practice în activitatea sportivă
şcolară
Macri Aura
Aplicaţii în săli de fitness
Rabolu Emilian
Aplicaşii
metodologice
ale
antrenamentului sportive pe grupe de copii
şi juniori
Denis Parissot
Stagiu şi proiect, pregătirea stagiului
Stancu Maura
Stagiu de practică în centre de loisir
sportiv


de aplicaţie

Programul de
studiu Anul de
studiu
EFS I
SPM III
EFS I
SPM I
EFS II
EFS III
SPM III
AMCE I
AMCE I
PS I

STATL I
STATL II

există convenţii şi protocoale de practică încheiate de responsabilii de practică cu unităţile

Departamentul Matematică – Informatică
La nivelul Departamentului Matematică Informatică există o Metodologie pentru organizarea şi
desfăşurarea stagiului de practică a studenţilor.
Studenții ridică de la secretariat convențiile de practică tip semnate și ștampilate și le duc la
Partenerul de Practică spre a fi semnate de acesta. Convențiile de practică se semnează în două
exemplare. Partenerul de Practică va completa și o adeverință de practică, în care scrie nota acordată
studentului ca urmare a activității realizate de către acesta.

DECAN,
Conf. univ. dr. George Mihail MAN

CEAC - FSEFI
Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie: conf. univ. dr. TASE Adrian
Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate:
conf. univ. dr. MARIAN Mădălina
Departamentul Ştiinţe ale Naturii: lect. univ. dr. TRUŢĂ Alina
Departamentul Matematică Informatică: lect. univ. dr. TUDOSE Cristina
Departamentul Educaţie Fizică şi Sport: conf. univ. dr. POPESCU Corina
conf. univ. dr. BUTNARIU Mihaela
Reprezentant al studenţilor: TEŞI Mariana (AMG, anul II)
Reprezentant al absolvenţilor: RĂDULESCU Roxana (absolventă Biologie)
Reprezentant al angajatorilor: Şef lucrări dr. HONŢARU Sorina (Director DSP, Argeş)

Am luat cunoștință de concluziile auditului,
Prof. univ. dr. Marian Creţu – director DEFS
Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin – director DAMK
Conf. univ. dr. Soare Cristina – director DSN
Conf. univ. dr. Giosanu Daniela – director DIMSIA
Conf. univ. dr. Doru Constantin – director DMI

