STAGIUL PRACTIC, ANUL III - FILS
1. PERIOADA SI DURATA
Stagiul practic prevazut cu 6 ECTS din anul III se desfasoara EXCLUSIV in perioada 19 iunie – 08 septembrie
2017 si trebuie sa fie cu o durata de 360 ore (12 saptamani in acest interval, cate 6 ore/zi).
2. CONVENTIA CADRU
Stagiul practic se desfasoara pe baza unei CONVENTIE CADRU si a unui CONTRACT TRIPARTIT semnat de
catre student, firma care asigura locul de practica (tutore si reprezentant legal), si facultate (supervizor si
prodecanul responsabil cu activitatea practica).
Conventia specifica perioada si locul de stagiu, conditiile de efectuare a stagiului practic, activitatile ce vor fi
desfasurate, competentele care vor fi dobandite (in concordanta cu competentele generale ale Programului de studii
urmat de catre student). Modelele de CONVENTIE CADRU si CONTRACT TRIPARTIT se gasesc in format
WORD pe pagina WEB a FILS (http://ing.pub.ro/stagiiPractice.html).
Contractele cadru trebuie semnate INAINTE de inceperea stagiului; data limita de depunere pentru semnare la
Decanat este 26 mai 2017) (in atentia prodecanului responsabil cu activitatea practica). Exceptie de la aceste reguli
se admit in cazul studentilor beneficiari de o bursa de mobilitate ERASMUS, care vor incepe stagiul practic imediat
dupa data oficiala de intoarcere de la studii.
CONTRACTUL-CADRU se completeaza in limbile romana/franceza/engleza la cerinta firmei care asigura locul de
practica.
Pe perioada de desfasurare a stagiului practic, studentii pot fi contactati/vizitati de catre supervizorii de practica din
cadrul FILS. Lipsa nemotivata poate fi sanctionata pana la invalidarea stagiului practic.
3. FINALIZAREA STAGIULUI PRACTIC
La sfarsitul stagiului practic, validarea acestuia se desfasoara pe baza prezentarii unui RAPORT DE STAGIU de o
amploare apreciabila (30-50 pagini) in care se vor reflecta activitatile desfasurate, competentele dobandite, se vor
analiza punctele tari si punctele slabe ale stagiului efectuat. Redactarea raportului poate fi facuta in lb.
romana/engleza/franceza/germana, in functie de optiunea angajatorului. RAPORTUL va fi sustinut (o prezentare
PPT de 10 min) in fata unei comisii desemnate de catre Decanatul Facultatii.
Sustinerea Rapoartelor pentru toti studentii va avea loc in perioada 04-10 sept, conform programarilor pe grupe ce
vor fi afisate la avizier si pe pagina web. Studentii care efectueaza stagiul practic in strainatate si care, conform
contractului, finalizeaza stagiul dupa data de 10 sept. vor putea sustine Raportul in cadrul unei sesiuni speciale in
prima saptamana din octombrie.
Ne-efectuarea stagiului practic in conditiile de mai sus, atrage invalidarea lui si refacerea, in anul IV, dupa
finalizarea tuturor activitatilor educationale si, in consecinta, imposibilitatea sustinerii Licentei in luna iulie. Nu se
admite efectuarea stagiului practic prin insumarea a doua perioade separate in timp. Nu se admite efectuarea stagiului
practic in perioada activitatilor scolare oficiale.

