CONVENŢIE PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR
Între
Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare,
Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism, Domeniul de studii Științe ale
comunicării, reprezentată prin………………………………………………, în calitate de
coordonator practică de specialitate, numită în continuare organizator de practică,
Şi
cu sediul în………………, CUI…….. , reprezentată de……………………., în
calitate de Director numit în continuare partenerul de practică.
s-a încheiat prezenta convenţie, stabilindu-se următoarele:
Art.1. În baza dispoziţiilor Legii nr. 258/2007 privind activitatea elevilor şi studenţilor,
părţile convin să colaboreze în vederea asigurării bazei de practică pentru verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de către practicant în cadrul programului de
instruire .
Art.2. Durata practicii este de __________, cu program continuu, conform programului
de lucru al partenerului de practică.
Art.3. Practica studenţilor se va desfăşura în conformitate cu programele
analitice/portofolii de practică elaborate de cadrele de specialitate din Facultatea de
Litere.
Art.4. Partenerul de practică are următoarele obligaţii:
a) Să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară
valorificării cunoştinţelor teoretice primite de la practicant în cadrul procesului de
instruire;
b) Să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea
desfăşurării practicii studenţilor:
c) Să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activității de
practică a studenţilor în condiţii normale, fără a depăşi ora 20.00;
d) Urmăreşte şi înregistrează prezenţa la activitatea practicantului şi semnalează
eventualele abateri instituţiei de învăţământ;
e) Să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa analitică/portofoliul de practică,
punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
f) Să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi apărare
împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura;
g) Să furnizeze practicantului, sub semnătură şi ştampilă,o apreciere din care să rezulte
numărul de ore efectuate, punctualitatea, disciplina, gradul de însuşire a cunoştinţelor
practice şi calificativul propus.

Art.5. Practicanţii au următoarele obligaţii:
a) Să desfăşoare activităţile conform programei analitice/portofoliului de practică,
respectând durata şi perioada impuse de Facultatea de Litere.
b) Să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi normele de
protecţie a muncii şi apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii desfăşurate;
c) Să fie prezenţi la practica conform programului stabilite de comun acord; în caz de
boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează ;
d) Să întocmească şi să susţină raportul/proiectul de practică.
Art.6. Organizatorul de practică are următoarele obligaţii:
a) Să prevadă conținutul practicii de specialitate în programele analitice/ portofoliile de
practică;
b) Să desemneze persoanele responsabile pentru organizarea şi desfăşurarea practicii de
specialitate;
c) Să organizeze evaluare prin colocviu.
Această convenţie se încheie azi......................................, în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte semnatară.
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