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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediției informațiilor documentate1: 

 

                                                           
1 1 In momentul in care documentul se postează în mediul online (site-ul facultăţii/departamentului/universității) 
pagina a doua cu semnăturile persoanelor implicate în procesul de elaborare, avizare aprobare, trebuie 
omisă/eliminitată. 
2 Dacă este cazul 

 
Elemente privind 

responsabilii/operațiunea 

Numele și 

prenumele/ 

Funcția 

Compartiment Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. 
Elaborat 

 

Prof. univ.dr. 

Cristian 

Enăchescu 

Decan împreună cu 

grup de lucru la 

nivelul Decanatului 

Facultății de Fizică 

05.05.2021  

1.2. 
Verificat (avizarea 

conținutului) 

Conf. Univ.dr. 

Ionuț Topală 
Biroul Executiv al 

Facultății 
12.05.2021  

1.3. 

Aviz conformitate cu  
Procedură de sistem 

privind inițierea, elaborarea, 

aprobarea, difuzarea, 

retragerea și arhivarea 

informațiilor documentate 

(regulamente, metodologii 

sau a altor documente 

asimilate) din cadrul 

Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași 

 

Birou 

managementul 

calității 

  

1.4 Aprobat 2  Consiliul Facultății  

1.5 Aprobat   

Consiliul de 

Administrație 
 

Senatul Universității  

1.6 Arhivare original  Facultatea de Fizică  
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CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE 
Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică 

studențești, în cadrul Facultății de Fizică, la ciclul I şi ciclul II de studii. 

Art. 2 Stagiile de practică constituie o parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se 

realizează în scopul aprofundării și aplicării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi 

pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al 

Calificărilor. Fiind un element principal al procesului educaţional şi al activităţii profesionale, 

stagiul de practică asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei 

privitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional. 

Art. 3 Organizatorul practicii este Facultatea de Fizică. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării 

stagiilor de practică a studenţilor revine: decanului, prodecanului desemnat să coordoneze 

practica studenţilor; directorului de departament și cadrelor didactice desemnate 

îndrumători/supervizori ai stagiilor de practică pentru fiecare specializare, program și ciclu de 

studiu, respectiv îndrumătorilor lucrărilor de licență/disertație. 

Art. 4 Îndrumătorii stagiilor de practică sunt desemnați la nivelul Departamentului de Fizică înainte 

de începutul fiecărui an universitar, activitatea acestora este normată și evidențiată în Statul de 

Funcții al Departamentului de Fizică, aprobat de către Consiliul Facultăţii. 

 

CAPITOLUL II - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
Art. 5 Practica se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 

258/2007, privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinul M.E.C.T. nr. 3955/2008 privind 

Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare 

de licenţă şi de masterat, Regulamentul privind activitatea didactică pentru programele de 

licenţă şi masterat şi prezentul Regulament. 

CAPITOLUL III - TIPURILE, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

STAGIILOR DE PRACTICĂ 
Art. 6 La Facultatea de Fizică practica studenților este organizată după cum urmează: 

• La ciclul I (licență) 

o Anul I (toate specializările) – Practică de Laborator 

(56 ore, 5 credite, forma de verificare colocviu) 

o Anul II (toate specializările) – Practică de specialitate 
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(56 ore, 5 credite, forma de verificare colocviu) 

o Anul III (fizică tehnologică) – Practică tehnologică 

(56 ore, 5 credite, forma de verificare colocviu) 

o Anul IV (fizică tehnologică) – Practică pentru elaborarea lucrării de licență 

(42 ore, 5 credite, forma de verificare colocviu) 

La toate specializările de la ciclul de licență practica este organizată compact, timp de două 

săptămâni, după finalizarea perioadei de evaluare de la sfârșitul semestrului al II-lea. 

 

• La ciclul II (master), disciplinele Practică și Practică de specialitate sunt prevăzute doar pentru 

studenții anului II, în semestrul IV, fiecare cu 56 ore/semestru, 4 credite, 4 ore/săptămână. 

 

Art. 7 Toate tipurile de practică sunt discipline obligatorii, prevăzute de planurile de învăţământ 

pentru fiecare specializare și ciclu de studii separat, avînd competențe și finalităţi specifice. 

Art. 8 Conținutul practicii de orice tip este prevăzut în fișa disciplinei elaborată de cadrul didactic 

supervizor al practicii, la începutul anului universitar. 

Art. 9 Practica se desfășoară în organizații din domeniul cercetării științifice sau industriei, unități 

medicale, în cadrul Departamentului de Fizică, al Departamentele de cercetare ale Facultății și 

Universității, în centrele, grupurile și laboratoarele de cercetare ale Universității, precum și în 

străinătate, la partenerii ERASMUS sau de alt tip ai Facultății de Fizică sau Universității, care 

pot asigura desfășurarea stagiului în corelație cu cerințele programului de practică. 

Art. 10 Atunci când se organizează în afara Universității, practica, practica tehnologică, precum 

și cea de specialitate (acolo unde este cazul), se organizează și se desfășoară pe baza unei 

convenții-cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiată între Facultate (organizator 

de practică), organizația în care se desfășoară practica (partener de practică) și student 

(practicant). 

Art. 11 Facultatea asigură evidența convențiilor de practică pentru toate specializările. 

Art. 12 Biroul Executiv al Facultății, precum și cadrele didactice implicate în desfășurarea 

practicii sunt responsabile de identificarea partenerilor de practică și de încheierea convențiilor 

de practică. 

Art. 13 Convențiile de practică se încheie anticipat desfășurării activității, de obicei, la începutul 

anului universitar în care este prevăzut stagiul, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului 

doi. Convențiile de practică se depun la Secretariatul Facultății, iar adeverințele de practică se 

depun la cadrul didactic supervizor al practicii. 
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Art. 14 Drepturile și obligațiile partenerului de practică, ale organizatorului și practicantului 

sunt cuprinse în convenție (anexa 2 a ordinului MECT 3955/2008). 

Art. 15 Înainte cu 15 zile de începerea stagiului de practică, conducătorul programului de 

practică va lua o măsură pentru transmiterea, din partea Decanatului, a unei scrisori de 

informare către conducerea partenerului de practică. 

Art. 16 Fiecare stagiu de practică se încheie cu un proiect,  raport sau caiet de practică, a căror 

susținere sau analiză se face în cadrul Colocviului de practică. 

Art. 17 La sfârșitul stagiului de practică, responsabilul din partea partenerului de practică, numit 

tutore, furnizează practicantului, sub semnătură si stampilă, o apreciere din care să rezulte 

numărul orelor efectuate, referiri la punctualitatea, disciplina și gradul de însușire a 

cunoștințelor practice de către studentul practicant. 

Art. 18 Activitatea este evaluată prin colocviu și va fi notată cu note de la 10 la 1. Colocviul se 

susține la finalul perioadei de practică, în cadrul Facultății sau la partenerul de practică. 

Art. 19 În acordarea notei, se ține seama de cunoștințele practice dobândite, calitatea proiectului 

sau raportului întocmit de practicant și de aprecierea tutorelui. 

Art. 20 Nepromovarea disciplinei de practică conduce la refacerea stagiului de practică de către 

studentul practicant. 

Art. 21 Stagiul de practică poate fi echivalat cu perioade de angajare individuală sau participare 

în proiecte specifice de practică ale Univeristății, dacă numărul de ore efectuate este cel puțin 

egal cu cel din planul de învățământ, iar în acel timp studentul efectuează toate activitățile 

prevăzute în fișa disciplinei. Proiectul, raportul sau caietul de practică este necesar și în acest 

caz. 

.CAPITOLUL IV - CADRELE DIDACTICE COORDONATOARE ALE 

STAGIILOR DE PRACTICĂ  
Art. 22 Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică sunt coordonate de cadre didactice ale 

Facultății de Fizică, titulare sau asociate, special desemnate prin statul de funcții al 

Departamentului de Fizică. Aceste cadre didactice se numesc supervizori. 

Art. 23 Coordonarea activităţilor de practică este inclusă în norma didactică. 

Art. 24 Coordonatorul stagiului de practică defineşte subiectele sarcinilor individuale, organizează şi 

supraveghează nemijlocit practica la specializarea respectivă şi asigură îndeplinirea în cele mai 

bune condiţii a activităţilor proiectate. 

Art. 25 Coordonatorul stagiului de practică: 
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a. instruiește studenții, la începutul stagiului, cu privire la regulile de protecția muncii, la 

conținutul tipului de practică și la programul de practică; 

b. participă la repartizarea studenţilor la locurile de muncă sau redistribuirea acestora conform 

tipurilor de practică; 

c. verifică condiţiile, respectarea termenelor şi conţinutului practicii; 

d. stabileşte relaţiile cu tutorii din instituțiile - partener de practică şi, în comun, elaborează 

programul de lucru pentru efectuarea practicii (în cazul practici tehnologice); 

e. împreună cu tutorele, evaluează realizarea obiectivelor stagiului de practică de către fiecare 

student practicant; 

f. este responsabil de respectarea normelor de securitate a muncii și de apărare împotriva 

incendiilor de către studenţii practicanți; 

g. acordă consultanţă metodică practicanţilor ce efectuează stagiile de practică pe bază de 

program individual. 

Art. 26 Partenerul de practică are următoarele obligații: 

a. organizarea stagiilor de practică în concordanță cu prezentul Regulament şi programele 

stagiilor; 

b. desemnarea tutorilor practicanților din rândul specialiştilor de înaltă calificare și cu 

experiență în domeniu; 

c. crearea condițiilor adecvate pentru desfășurarea eficientă a practicii; 

d. asigurarea accesului studenților la materialele, echipamentele și utilajele corespunzătoare, în 

conformitate cu programul de practică; 

e. efectuarea instructajului studenților în probleme de securitate a muncii; 

f. respectarea termenelor de efectuare a practicii; 

g. controlul respectării de către studenţi a Regulamentului de ordine interioară a unității – 

partener; 

h. evaluează nivelul competențelor profesionale obţinute de practicant, precum şi a 

comportamentului lui/ei şi modalitatea de integrare a acestuia în activitatea instituției 

partener. 

Art. 27 La sfârşitul stagiului de practică de specialitate, tutorele furnizează practicantului, sub 

semnătură şi ştampilă, o adeverinţă din care să rezulte numărul orelor efectuate şi 

calificativul obţinut. 
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CAPITOLUL V - STUDENȚII 
Art. 28 Studenții-practicanți au dreptul: 

a. să aleagă unitățile-partener din numărul unităţilor cu care sunt încheiate acorduri de practică 

(acolo unde este cazul); 

b. să realizeze stagiile de practică în străinătate în baza contractelor individuale conform 

cerințelor stabilite; 

c. să solicite și să obţină detalii privind conținutul practicii şi procesele tehnologice pe care 

urmează să le învețe; 

d. să execute numai operațiunile şi lucrările prevăzute în programul de practică; 

e. să intervină cu propuneri vizând organizarea şi efectuarea stagiilor de practică, precum şi 

pentru perfecţionarea proceselor desfăşurate în unitatea- prtener. 

Art. 29 Studenții practicanți sunt obligați: 

a. să participe, în perioada stagiului de practică, la numărul de ore precizat în planul de 

învățământ; 

b. să consemneze întreaga lor activitate în caietul de practică şi să prezinte, la final, raportul 

stagiului de practică; 

c. să efectueze stagiul de practică în strictă conformitate cu precizările făcute de către 

coordonatorul de practică; schimbarea unităţii-partener fără consimţământul factorilor de 

decizie este strict interzisă; 

d. să execute dispoziţiile şi recomandările coordonatorilor stagiului, să respecte regulamentul 

de funcţionare internă şi condiţiile de securitate a muncii, conform cerinţelor specifice 

unităţii-partener. 

Art. 30 În cazul în care în unitatea- partener există posibilitatea de angajare, studenţii-practicanți pot 

fi angajaţi la locurile respective pe durata stagiului de practică, cu toate drepturile legale care 

decurg de aici, dacă conţinutul muncii prestate corespunde cerinţelor programului stagiului de 

practică. 

Art. 31 Din momentul încadrării studentului în stagiul de practică, acesta se conformează regulilor de 

securitate a muncii şi de funcţionare internă a unităţii- partener 

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE 
Art. 32. - Studenţilor care au efectuat stagii de practică în străinătate (mobilități de practică 

LLP/Erasmus sau alte programe susținute de Facultate, respectiv Universitate) şi deţin actul doveditor 

cu descrierea activităţilor realizate, durata stagiului, numărului de ore realizate și calificativ/notă de 
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promovare, li se recunosc stagiile de practică, nota/calificativul, precum și acordarea integrală a 

numărului de credite cu care este prevăzut tipul respectiv de practică. 

Art. 33. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de……………., după validarea lui de către 

Senatul Universității și se aduce la cunoștința membrilor comunității universitare prin postarea sa pe 

pagina web a Facultății. 

Decan, 

Prof. univ. dr. Cristian Enăchescu 
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