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REGULAMENT
PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A PRACTICII STUDENŢILOR ÎN UPT
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare
pentru practica studenţilor în Universitatea „Politehnica” din Timişoara.
Art.2.Prevederile din prezentul regulament respectă cerinţele impuse de:
- Legea învăţământului nr. 84/1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr.
199/1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 privind
modificarea şi completarea Legii învăţământului);
- Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Legea 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;
- Ordin nr.3955/ 2009 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în
cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei –
cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat;
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de
studii de licenţă din Universitatea “Politehnica” din Timişoara;
- Carta Universităţii „Politehnica” din Timişoara.
Art.3.Termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
Stagiu de practică - activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul
de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice
însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.
Practicant - studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă
cu specializarea pentru care se instruieşte.
Organizator de practică este Universitatea „Politehnica” din Timişoara, prin cele 10
facultăţi şi departamente independente, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.
Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică
de profil din România sau dintr-o ţară participantă la programul „Învăţare pe tot
parcursul vieţii”, într-un proiect finanţat din Fondul Social European ori dintr-o ţară
terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi care poate participa la procesul de
instruire practică a studenţilor.
Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de practică, care
va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică pe formaţie de studiu.
Îndrumător de practică - persoana desemnată de partenerul de practică, care va
asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a com-
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petenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.
Credit transferabil este înţeles potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.
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Convenţie - cadru privind efectuarea stagiului de practică - acordul încheiat între
organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant; modelul convenţiei –
cadru este prezentat în ANEXA 1.
Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea
stagiului de practică, care cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse,
competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică.
Art. 4. Activitatea de practică este coordonată şi monitorizată la nivel de universitate de Oficiul de Coordonare a Practicii (OCP).
Art. 6. Organizarea şi desfăşurarea practicii studenţilor la nivel de facultate este în
responsabilitatea prodecanului de resort.
Art. 7. În vederea bunei organizări a activităţii de practică se numeşte un responsabil
de practică pe facultate şi responsabili de practică pentru fiecare specializare/program de studiu.
Responsabilul de practică pe facultate se numeşte de către Consiliul Facultăţii la
propunerea Biroului Consiliului Facultăţii
Responsabilii de practică pe specializare/program de studiu sunt numiţi la propunerea Board-ului specializării şi confirmaţi la începutul fiecărui an universitar de
către Consiliul Facultăţii.
Art. 8. Practica este o disciplină obligatorie în Planul de învăţământ al fiecărui program de studiu. Numărul de ore şi punctele de credit alocate sunt reglementate prin
planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu. Activitatea de practică se
poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârşit de semestru sau de
an de studiu, în conformitate cu planul de învăţământ.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ
Art. 9. Practica se desfăşoară în instituţii/unităţi economice/unităţi de cercetare care
au domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului. Practica se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor din facultate sau din alte facultăţi din
reţeaua universitară acreditată.
Art. 10. Responsabilul de practică pe facultate în colaborare cu responsabilii de
practică pentru programe de studii identifică locurile de practică – partenerii de
practică – pentru studenţi şi realizează toate demersurile necesare.
Art. 11. Stagiile de practică în instituţii/unităţi economice/unităţi de cercetare se organizează în baza convenţiilor-cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiate anual între universitate/facultate şi partenerul de practică
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Art. 12. Activitatea de practică se desfăşoară pe baza syllabus-ului disciplinei de
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practică, elaborat de către responsabilul de practică pentru programul de studiu.
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Art. 13. Prezentarea studentului la locul de practică se face în baza unei adrese
eliberate de Decanatul facultăţii către instituţia gazdă (conform modelului din
ANEXA 2)*.
Art. 14. Studenţii pot propune efectuarea stagiului lor de practică într-o altă
instituţie de profil. Pentru efectuarea practicii în instituţia propusă, studentul
înaintează o cerere tip către secretariatul facultăţii (conform modelului din ANEXA
3). În urma analizei efectuate de către responsabilul de practică pentru programul
de studiu şi a acordului privind partenerul de practică, se pot declanşa demersurile
necesare privind efectuarea stagiului de practică.
Art. 15. În baza convenţiei de practică, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de practică, îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui îndrumător de
practică. Acesta va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către
practicant a cunoştiinţelor, abilităţilor şi competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică. El trebuie să aibă studii superioare în domeniul în
care se derulează practica studenţilor.
Art.16. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, să respecte regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei
gazdă, să-şi însuşească cunoştinţele şi exigenţele Syllabus-ului disciplinei de practică.
Art. 17. În cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să rezolve o temă sau
un proiect, cu relevanţă pentru domeniul/specializarea pe care o urmează, asigurând
aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul activităţilor didactice.
Art. 18. La finalul desfăşurării stagiului de practică, îndrumătorul de practică elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor dobândite de către practicant.
Raportul va cuprinde calificativul acordat (foarte bine/ bine/ satisfăcător/ nesatisfăcător) şi va prezenta ca anexă „Atestatul de practică” (conform modelului din
ANEXA 4)* eliberat în condiţiile evaluării pozitive a activităţii desfăşurate de practicant.
Rezultatele temei/proiectului elaborat pot fi utilizate de către compania la care s-a
desfăşurat practica.
Art. 19. Practica se încheie printr-un colocviu în cadrul căruia studentul va prezenta
un caiet de practică, în care se vor detalia modul de rezolvare a temei/proiectului de
practică.
În urma examinării practicantului şi a analizei documentelor de practică, – caietul de
practică, raportul îndrumătorului de practică – cadrul didactic supervizor însoţit de
către un alt cadru didactic de specialitate, acordă calificativul promovat/nepromovat.
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Art. 20. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor
de credit prevăzute în Syllabus şi completarea calificativului în catalogul de note al
disciplinei Practică
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OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Partenerul de practică
Art. 21. Partenerul de practică are următoarele obligaţii generale:
- să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică
- necesară valorificării cunostinţelor teoretice primite de practicant în cadrul
procesului de instruire;
- să asigure specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe
la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor;
- să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00.
Art. 22. Partenerul de practică va desemna un îndrumător de practică pentru stagiul
de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de
către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului
de practică.
Art. 23. Pe perioada de practică, îndrumătorul de practică împreună cu cadrul didactic supervizor urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi
semnalează eventualele abateri, facultăţii.
Art. 24. Partenerul de practică trebuie să îl sprijine pe practicant să urmărească Syllabus-ul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare.
Art. 25. Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura.
Art. 26. La finalul stagiului de practică, îndrumătorul de practică elaborează un
raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant.
Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către organizatorul
de practică.
Organizatorul de practică
Art. 27. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice pentru formaţia de studiu.
Art. 28. Cadrul didactic supervizor împreună cu îndrumătorul de practică desemnat
de partenerul de practică stabilesc tematica şi competenţele profesionale care fac
obiectul stagiului de pregătire practică.
Art. 29. Evaluarea si notarea finală se realizează la facultatea din care provine practicantul, de către cadrul didactic supervizor însoţit de catre un alt cadru didactic de
specialitate, în urma examinării practicantului şi a analizei documentelor de practică.
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Art. 30. În urma evaluării pozitive a desfăşurării stagiului de practică, organizatorul
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de practică va acorda practicantului numărul de credite transferabile specificate în
Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică.
Art. 31. Evaluarea capacităţii partenerului de practică din punct de vedere logistic,
tehnic, tehnologic şi organizatoric este realizată de facultatea de unde provin studenţii practicanţi.

T: +40 (0) 745 145-537
E: contact@anualadearhitectura.ro

Practicantul
Art. 32. Practicantul are obligaţia de a desfăşura activităţi conform Syllabus-ului de
practică, respectând durata şi perioada impuse de facultatea de unde provine.
Art. 33. Practicantul are obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică şi normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva
incendiilor, specifice activităţii desfăşurate. În cazul nerespectării acestui regulament,
conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru,
după ce, în prealabil, a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al îndrumătorului de practică şi a înştiinţat conducătorul facultăţii unde practicantul este înscris
după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
Art. 34. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează respectându-se durata, fără a perturba procesul de
pregătire teoretică.
Art. 35. La finalul desfăşurării stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet
de practică, în care se vor detalia modul de rezolvare a temei/ proiectului de practică.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 36. Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.
Art. 37. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă dacă
sunt asigurate condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute şi dacă firmele
angajatoare se încadrează în prevederile prezentului regulament.
Art.38. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Biroului Senatului UPT din
data de 13.04.2009 şi validat de Senatul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara
în data de 21.05.2009.
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