MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea POLITEHNICA din București
Senat

METODOLOGIE
PRIVIND REGLEMENTAREA PRACTICII STUDENȚILOR DIN ANUL II, III ȘI IV –
CICLUL UNIVERSITAR DE LICENȚĂ
Anul universitar 2019-2020

I.

GENERALITĂȚI

Art.1.
Având în vedere:
- Decretul Președintelui României nr. 195, din 16 martie 2020, privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României,
- Decretul Președintelui României nr. 240, din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării
de urgență pe teritoriul României,
- Deciziile Președintelui României cu privire la închiderea școlilor și universităților,
- Ordonanța de urgență nr. 58, din 23 aprilie 2020, privind luarea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de învățământ,
- Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență (CNSSU), privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit
căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ”,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/10.03.2020, privind Măsuri privind
desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea
POLITEHNICA din București (UPB),
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/11.03.2020, privind Măsuri de prevenire și
de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/14.03.2020, privind aprobarea Procedurii
de lucru privind activitățile didactice online în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/22.04.2020, privind Măsuri privind
desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în UPB,
- aprobarea Procedurii de lucru privind activităților didactice online,
- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual,
- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul online de care dispune
UPB,
- identificarea modalităților de adaptare a platformelor la specificul UPB,
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necesitatea pregătirii studenților,
asigurarea desfășurării procesului didactic și acordarea drepturilor salariale corelative,
preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța
studenților și a angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare
și de lucru în spațiile sale,
- obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenție,
Luând în considerare faptul că platforma de învățare online a Universității POLITEHNICA din
București, disponibilă la adresa www.curs.pub.ro, permite:
- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice online și de alte asemenea
resurse educaționale;
- comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, atât prin componente de tip
forum, cât și prin mesaje private, în scopul realizării de feedback sau pentru
desfășurarea de activități de predare – învățare – evaluare;
- stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți;
- încărcarea temelor și proiectelor realizate de către studenți;
- evaluarea studenților.
-

Luând în considerarea incidența dispozițiilor art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003, Codul
Muncii, coroborate cu cele ale art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de
telemuncă, precum și prevederile OMEC 4020 din 07 aprilie 2020,
În temeiul prevederilor art. 213 alin. (13) din Legea 1/2011, precum și cu cele ale Cartei și ale
regulamentelor UPB,
II.
Art.2.

Reglementarea practicii studenților din anul II

Se modifică numărul de ore din planurile de învățământ din anul universitar

2019-2020, aferente programelor de studii din anul II de la ciclul universitar de licență, pentru
disciplina Practică, de la 60 de ore (2 săptămâni x 30 ore/săptămână), cât este prevăzut în
prezent, la 30 de ore.
Art.3. Modalitatea de realizare a practicii studenților din anul II
Studenților li se va oferi, de către facultatea de unde provin, posibilitatea de a efectua această
activitate sub îndrumarea unui cadru didactic, într-unul dintre laboratoarele universității.
Activitatea se va desfășura în anul III de studii, pe durata a semestrului I al anului universitar
2020-2021, astfel încât încheierea situației să poată fi făcută înainte de vacanța de iarnă.
Pe durata stagiului, studenții pot participa la pregătirea laboratoarelor sau la diferite activități de
testare-experimentări-cercetare în laboratoarele universității.
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III.

Reglementarea practicii studenților din anul III

Art.4. Se modifică numărul de ore din planurile de învățământ din anul universitar 2019-2020,
aferente programelor de studii din anul III de la ciclul universitar de licență, pentru disciplina
Practică, de la 300 / 360 de ore – în funcție de facultate (10 / 12 săptămâni x 30 ore/săptămână),
cât este prevăzut în prezent pentru activitatea practică, la 150 / 180 de ore.
Art.5. Variante propuse pentru realizarea practicii studenților din anul III
Varianta 1. Studenții care lucrează în prezent, cu contract individual de muncă (CIM).
Studenții care se încadrează la această variantă vor prezenta, la începutul anului universitar 20202021, o adeverință din care să reiasă faptul că au efectuat practica la locul de muncă, după
efectuarea programului prevăzut în CIM, în cuantum de 150 / 180 de ore – în funcție de facultate.
Încheierea situației se va efectua pe baza metodologiei prevăzute în Ghidul de practică valabil la
nivelul fiecărei facultăți.
Varianta 2. Studenții care își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde
sunt acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai - 25 septembrie 2020.
În acest caz, studenții sunt obligați să încheie cu societatea respectivă un contract, conform
modelului stabilit de conducerea facultății din care provine studentul, să completeze, pe durata
stagiului, toate documentele prevăzute în Ghidul de practică definit la nivelul facultății, iar la
terminarea perioadei de practică să obțină din partea partenerului de practică Atestatul de
Practică prin care să certifice efectuarea a 150 / 180 de ore – în funcție de facultate.
Încheierea situației se va efectua pe baza metodologiei prevăzute în Ghidul de practică valabil la
nivelul fiecărei facultăți.
Varianta 3. Studenții care NU își pot identifica pe cont propriu un partener de practică
unde să fie acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai - 25 septembrie 2020.
Acestei categorii de studenți li se va oferi, de către facultatea de unde provin, posibilitatea de a
efectua stagiul de practică sub îndrumarea unui cadru didactic, într-unul din laboratoarele
universității.
Activitatea se va desfășura în anul IV de studii, pe întreaga durată a semestrului I al anului
universitar 2020-2021, pe o perioadă de maximum 21 de săptămâni, repartizate astfel: cele 14
săptămâni de școală, vacanța de iarnă, sesiunea de examene din ianuarie-februarie 2021 și pe
durata vacanței intersemestriale.
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Pe durata stagiului, studenții pot participa la pregătirea laboratoarelor sau la diferite activități de
testare-experimentări-cercetare în laboratoarele universității.
Art.6. Contractele de practică deja semnate, în care este menționată durata de 300/360 de ore,
rămân valabile. În situația în care societatea unde studentul efectuează practica va dori să
consemneze efectiv numărul de ore efectuate, atunci se va modifica doar acest aspect, printr-un
Act Adițional la contract, semnat unilateral de societate.
Art.7. La calcularea mediilor, în vederea stabilirii listelor de acordare a burselor de studii în
semestrul I al anului univeristar 2020-2021, pentru studenții din anul III actual, anul IV 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
discipline până la sfârșitul anului universitar 2019-2020 NU se va considera restanță.
IV. Reglementarea practicii pentru elaborarea lucrării de diplomă, pentru studenții din
anul IV
Art.8. Activitatea practică de documentare pentru proiectul de diplomă și de elaborare a acestuia,
aferentă studenților din anul IV de la ciclul de licență, prevăzută în planul de învățământ cu 60 de
ore, se va desfășura în regim online, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administrație
al UPB, în perioada 06 iunie - 28 iunie 2020.
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