
PRACTICĂ 2022/2023 
 

În atenţia studenţilor din anii II şi III 
 

• EFECTUAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ 

     Practica se va efectua timp de 3 săptămâni  (90 de ore) fragmentat sau  cumulat,  

     în timpul semestrului I sau semestrului al II-lea. 
 

• CONVENȚIA DE PRACTICĂ 

- Pentru desfăşurarea activităţii de practică este necesară încheierea unei 

CONVENŢII DE PRACTICĂ (în 3 exemplare) între facultatea noastră, societatea 

unde studentul îşi desfăşoară stagiul de practică şi student.  

- Modelul de convenţie se găseşte la adresa www.fim.usv.ro – STUDENŢI – 

REGULAMENTE ŞI DOCUMENTE STUDENŢI. 

- CONVENŢIA DE PRACTICĂ SE ÎNCHEIE (prin înregistrare şi semnare de către 

cele trei părţi) ÎNAINTEA DATEI DE ÎNCEPUT A STAGIULUI DE PRACTICĂ!!! 

- Înaintea efectuării stagiului de practică, dar nu mai târziu de 7 iulie 2023, 

studenţii se vor prezenta la Secretariatul facultăţii cu cele 3 exemplare din 

convenţie, în vederea înregistrării şi semnării.  

- Anexa 2 a convenţiei  (Fişa de apreciere) se completează într-un singur 

exemplar, la finalul stagiului de practică, de tutorele (din partea societăţii) care 

evaluează nivelul de dobândire a competenţelor de către practicant. 

- După efectuarea practicii, un exemplar al convenţiei se predă la locul de practică, un 

exemplar rămâne studentului, iar un exemplar se va preda îndrumătorului de practică. 
 

• SUSŢINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICĂ: 

➢ în ultima săptămână din sesiunea de vară, în perioada  5 iulie – 11  iulie 2023   sau 

➢ în perioada 4 septembrie - 6 septembrie 2023 (fără a fi considerată restanţă) 
       

      Restanţele la colocviul de Practică se vor susţine: 

➢ în zilele de 7 septembrie şi 8 septembrie 2023 
 

• IMPORTANT: 

     La susţinerea colocviului, studenţii trebuie să prezinte şi o copie după fişa                 

     individuală de instructaj pe probleme de sănătate şi securitate în muncă,   

     solicitată de ei instituţiei/societăţii unde au efectuat activitatea de practică. 

    Pentru informaţii suplimentare, studenţii din anii II şi III se pot adresa îndrumătorilor de practică. 

http://www.fim.usv.ro/

