
 

 

Calendarul activităților pentru organizarea şi desfăşurarea 
 practicii studenților - ciclul de licență 

Anul universitar 2021 - 2022 
 

Nr. 
crt. Activitate Termen limită Responsabil 

1. 

Stabilirea listei nominale cu cadrele didactice 
responsabile de organizarea şi desfăşurarea 
practicii studenților, la nivelul facultății şi al 
programelor de studii şi comunicarea la BRME  

30.09.2021 Decan 

2. 

Elaborarea, de către facultăți, în funcție de 
specific, de instrucțiuni cu completări la 
Regulamentul de practică, validate de către 
Consiliul facultății şi comunicate Universității, 
la BRME  

30.09.2021 
Decan, Responsabil cu 
practica pe facultate 

3. 
Aducerea la cunoştința studenților a 
Regulamentului de practică şi a Fişei disciplinei 
de practică 

4.10.2021 
Responsabil cu 
practica pe program 
de studii 

4. 

Colectarea ofertelor privind locurile de practică 
existente la nivelul universității, puse la 
dispoziție de către facultate şi cele propuse de 
către studenți 

Permanent 

BRME, Responsabil 
pe facultate şi pe 
program de studii, 
studenți 

5. 

Organizarea şi desfăşurarea procedurii de 
atribuire a locurilor de practică disponibile la 
nivelul universității/ facultății/ programului de 
studii 

Permanent 
BRME, Responsabil cu 
practica pe program 
de studii 

6. 
Analiza şi validarea locurilor de practică 
propuse de studenți 

5.10.2021 
Responsabil cu 
practica pe program 
de studii 

7. 

Eliberarea, de către decanatele facultăților, a 
cererii de efectuare a practicii şi modelului de 
atestat ce urmează să fie completat de 
instituția gazdă, cu privire la modul de 
desfăşurare a practicii 

15.10.2021 

Decan, Secretar şef 
facultate, Responsabil 
cu practica pe 
facultate 

8. Desfășurarea practicii 
licență 15.10.2021 – 31.08.2022 Responsabil cu 

practica pe facultate master 
15.10.2021 – 15.01.2022 
21.02.2022 – 31.08.2022 

9. 
Organizarea şi susținerea colocviului de 
practică 

licență Sesiunea toamnă 2022 
Comisie de evaluare a 
activității de practică master Sesiunea  iarnă 2022 

Sesiunea toamnă 2022 

10. 

Comunicarea la BRME a situației finale privind 
desfăşurarea activității de practică în anul 
universitar curent, după desfăşurarea 
colocviului de practică 

15.10.2022 
Responsabil cu 
practica pe facultate 

 


