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3. SCOP
Procedura este utilizată pentru pentru organizarea practicii de specialitate în semestrul al IIlea al anului universitar 2019-2020 în FSED.
4. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică de către Secretariatul Decanatului și Departamentele academice din
cadrul FSED.
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare a FSED, Cod: REG-FSED-01, Ed. 2, Rev. 0
6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ
Stagiile de practică sunt activităţi desfășurate de studenți și masteranzi, în conformitate cu
planul de învățământ, având scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de
aceștia în cadrul programului de instruire.
7. DESCRIERE PROCEDURĂ
Art. 1. Activităţile de practică de specialitate pe care studenţii, care nu sunt în ani terminali,
trebuiau să le efectueze pe parcursul semestrului II al anului universitar 2019-2020, se vor efectua
în semestrul I al anului universitar 2020-2021.
Art. 2. Activităţile de practică de specialitate menţionate la art. 1 se pot desfăşura:
- într-unul dintre laboratoarele/spațiile Universităţii din Piteşti, sub îndrumarea unui cadru
didactic;
- la sediul partenerilor de practică, situaţie în care studenţii vor informa responsabilii de practică,
astfel încât aceştia să se asigure că activitățile pe care urmează să le deruleze se încadrează în
tematica disciplinei Practică de specialitate, iar perioada de derulare a activităților nu afectează
programul activităţilor didactice din universitate.
Art.3. Convențiile-cadru semnate cu partenerii de practică în anul universitar 2019-2020 rămân
valabile.
Art. 4. Practica se poate desfășura la parteneri din străinătate prin stagii plasament ERASMUS+.
În acest caz, studenții/masteranzii care efectuează astfel de stagii trebuie să prezinte la colocviul
de practică copia convenției cadru specifice, care a stat la baza efectuării stagiului, precum și
documentul oficial semnat de partenerul străin prin care se atestă efectuarea practicii și evaluarea
activității efectuate, astfel încât să poată fi echivalată nota respectivă.
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Art. 5. La calcularea mediilor, în vederea stabilirii listelor de acordare a burselor de studii în
semestrul I al anului univeristar 2020-2021, pentru studenții anii neterminali, în noul an
universitar, nu se va lua în considerare situația de la disciplina Practică (indiferent dacă studentul
are situația încheiată sau nu la această disciplină). Neîncheierea situației la această disciplină până
la sfârșitul anului universitar 2019-2020 nu se va considera restanță.
Art. 6. Promovarea în anul universitar 2019-2020 a studenţilor care nu sunt în anii terminali
impune acumularea unui număr de credite egal cu 60 de credite minus punctele de credit acordate
pentru promovarea disciplinei practica de specialitate, care trebuia efectuată pe parcursul
semestrului II al anului universitar 2019-2020.
Art. 7. Trecerea în anul universitar 2020-2021 se realizează în condiţiile acumulării de către
studenţi a unui număr de credite egal cu numărul de credite prevăzut în Regulamentul ECTS al
Universităţii din Piteşti minus punctele de credit acordate pentru promovarea disciplinei practica
de specialitate, care trebuia efectuată pe parcursul semestrului II al anului universitar 2019-2020.
Art. 8. Activităţile de practică de specialitate pe care studenţii din anii terminali trebuie să le
efectueze pe parcursul semestrului II al anului universitar 2019-2020 se vor desfăşura online, prin
intermediul platformelor de comunicare audio-video, sub îndrumarea tutorelui de practică, pe
baza prezentării şi analizei unor situaţii concrete din mediul profesional în care activează.
8. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE
Toate înregistrările specifice procesului de elaborare-avizare-aprobare-difuzare-retragerearhivare.
10. ANEXE ŞI FORMULARE
11. LISTA DE DIFUZARE
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1

2

3
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Publică
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și
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primirii
retragerii

Semnătură
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Economie

12. CUPRINS
Numărul
componentei în
cadrul procedurii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Pagina

PAGINA DE GARDĂ
LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA,
VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI
SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR ÎN
CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII
SCOP
DOMENIU DE APLICARE
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR
UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ
DESCRIERE PROCEDURĂ
RESPONSABILITĂȚI
ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE
ANEXE ȘI FORMULARE
LISTA DE DIFUZARE
CUPRINS

1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

