GHID DE PRACTICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Practica este activitatea desfăşurată de studenţi în conformitate cu planul de învăţământ
din anul II de studii de licență și masterat al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului.
În cadrul programului de licență Economie Agroalimentară și a Mediului, disciplina
Practică de specialitate are ca obiectiv realizarea unui contact direct al studenților cu realitățile din
economia agroalimentară și a mediului, în vederea aplicării cunoștințelor teoretice și perfecționării
abilităților și competențelor dobândite la diferite discipline.
În cadrul programului de masterat Economia și administrarea afacerilor agroalimentare,
disciplina Practică are ca obiectiv realizarea unui contact direct al studenților cu realitățile din
economia agroalimentară, ei având posibilitatea să-și fixeze cunoștințele teoretice și să observe
cum se operaționalizează managementul și marketingul strategic, precum și perfecționarea
abilităților și competențelor primite de aceștia pe parcursul studiilor.
În cadrul programului de masterat Economie ecologică, disciplina Practică are ca obiectiv
identificarea și soluționarea problemelor teoretico-metodologice privind gestionarea capitalului
natural la nivelul sistemelor socio-ecologice.
În cadrul programului de masterat Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și
regională, disciplina Practică are ca obiectiv realizarea unui contact direct al cursanților cu
organizațiile economice, ei având posibilitatea să observe cum se operaționalizează managementul
și marketingul strategic în mediul rural.

Practica de specialitate (pentru studenții de la programul de licență) / Practica (pentru
studenții de la programele de masterat) este o disciplină obligatorie, prevăzută în anul II, astfel:
- ca un stagiu cu o durată de minimum 84 de ore în cazul studenților de la programele de
licență;
- ca un stagiu cu o durată de minimum 280 de ore în cazul studenților de la programele de
masterat.
Studenţii efectuează stagiul la parteneri de practică, în departamente al căror profil este
compatibil cu cerinţele cuprinse în fișa disciplinei.
Practica se desfășoară sub îndrumarea unui tutore care are pregătirea și experiența pentru
a completa și consolida cunoștințele teoretice însușite de student în cadrul programului de instruire.
Activitatea de practică este evaluată prin colocviu.
Din partea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, îndrumarea studenților
pe parcursul desfășurării practicii de specialitate se realizează de către cadrele didactice
supervizoare. Repartizarea studenților pe cadre didactice supervizoare se stabilește anual prin
statul de funcții al Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului, conform Anexei
nr. 1.
Desfășurarea stagiului de practică este însoțită de întocmirea următoarelor documente:
A. Înainte de începerea stagiului de practică studentul trebuie să depună la Secretariatul
Facultății EAM (până la data de 31 octombrie 2018):

1. Convenția cadru completată integral, semnată și ștampilată de toate părțile, în 3
exemplare. Formularul convenției cadru este afișat (în format pdf) pentru fiecare serie/grupă de
studii de licență/masterat și trebuie completat de fiecare student cu datele corespunzătoare.
2. Portofoliul de practică completat integral și semnat de toate părțile. Formularul
portofoliului de practică este afișat (în format .docx) pentru fiecare serie/grupă de studii de
licență/masterat și trebuie completat de fiecare student cu datele corespunzătoare.
Atât convenția cadru, cât și portofoliul de practică vor semnate și ștampilate de
PARTENERUL DE PRACTICĂ înainte de a fi depuse la Secretariatul Facultății EAM.
La finalul stagiului de practică studentul trebuie să dețină (suplimentar față de cele
două documente menționate mai sus):
3. Adeverința de practică, semnată și ștampilată de partenerul de practică, din care
trebuie să reiasă numărul de ore efectuate, perioada derulării stagiului și calificativul acordat
pentru activitatea de practică desfășurată de student. Un model orientativ al adeverinței de practică
este prezentat în Anexa nr. 2.
4. Caietul de practică, prezentat sub forma unui jurnal în care sunt descrise, cronologic,
activităţile desfăşurate pe parcursul practicii. Un model orientativ de completare a acestuia este
disponibil în Anexa nr. 3.
5. Proiectul de practică trebuie să pună în valoare aplicarea cunoştinţelor dobândite la
una sau mai multe discipline studiate la facultate. Tema și conținutul proiectului de practică se
stabilesc de către cadrul didactic supervizor, în conformitate cu cerințele din Fișa disciplinei.
Structura proiectului de practică este prevăzută în Anexa nr. 4.

Stagiul de practică se echivalează cu perioadele de angajare în următoarele condiţii:
- Dacă numărul orelor lucrate este de minimum 84 (pentru studenții de la programul de
licență), respectiv 280 (pentru studenții de la programele de masterat);
- Dacă perioada de angajare se derulează după data de 1 iulie a anului în care studentul a
fost înmatriculat în anul I (pentru studenții de la programele de licență), respectiv pe parcursul
anului II (pentru studenții de la programele de masterat);
- Dacă studentul/a ocupă un post al cărui profil este compatibil cu cerinţele cuprinse în fisa
disciplinei - Practică de specialitate (pentru studenții de la programul de licență ) / Practică (pentru
studenții de la programele de masterat).
În vederea echivalării stagiului de practică, studenții vor depune la Secretariatul
Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (sala 3204) până miercuri, 31

octombrie 2018, orele 12.00:
-

cerere de echivalare (conform Anexei nr. 5)

-

adeverința de locul de muncă.

În cazul studenților care au primit avizul favorabil privind echivalarea stagiului de practică,
aceștia se vor prezenta la colocviul de practică cu următoarele documente:
1. Caietul de practică
2. Proiectul de practică

După cum se poate observa în lista de documente prezentată mai sus, studenții care
îndeplinesc condițiile de echivalare a stagiului NU vor mai întocmi convenția cadru și portofoliul
de practică.
În vederea obținerii unui loc de practică din cele puse la dispoziție de Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului, pe baza acordurilor de parteneriat încheiate, studenții
vor depune la Secretariatul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (sala 3204) până

miercuri, 31 octombrie 2018, orele 12.00:
-

cerere de solicitare adresată conducerii Facultății de Economie Agroalimentară și a
Mediului (conform Anexei nr. 6)

NOTĂ: * Studenții din ani anteriori care nu au promovat practica de specialitate vor consulta
repartizarea pe cadre didactice supervizoare a studenților din anul II curent și își vor alege grupa
și cadrul didactic supervizor sub a cărui îndrumare vor desfășura stagiul de practică și vor întocmi
documentele aferente.

