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REGULAMENT
PRACTICĂ PROFESIONALĂ la ciclul LICENŢĂ
pentru
Domeniul Fundamental (DFI): Ştiinţe umaniste şi arte
Ramura de ştiinţă (RSI): Filologie
Domeniul de licenţă (DL): Limbă şi literatură, Limbi Moderne
Aplicate Specializări (S):
Limbi Moderne Aplicate
Limba şi Literatura Română – O limbă şi literatură
Modernă Limba şi Literatura Română

1. Reglementari generale
Art. 1.1 La ciclul de licenţă, practica de specialitate se realizează conform cu planurile de învăţământ
respectiv standardelor specifice pentru fiecare specializare menţionată mai sus. Practica are drept scop
consolidarea și aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite de studenţi în procesul de
instruire.

Art. 1.2 Practica, stabilită prin planurile de învăţământ, este obligatorie. Ea va fi coordonata de
universitate, numită în continuare organizator de practică. Practica se poate desfăşura în unităţi
economice, notariate, birouri de traduceri şi avocatură etc., în instituţii de cultură sau administrative şi
unităţi de cercetare filologică sau de alt tip, unde este necesară forţă de muncă specializată în limbi
străine sau în prelucrare de texte, redactare, sinteze, referate etc. în limba română; practica se mai
poate efectua în universitate (CUNBM), pe lângă Biroul de Relaţii Internaţionale, pe lângă
departamentele non-filologice pentru traduceri, pe lângă bibliotecă, grupuri / centre sau colective de
cercetare, pe lângă cabinetele de limbi străine ale organizatorului de practică sau altor universităţi din
reţeaua universitară acreditată din țară sau străinătate numite în continuare parteneri de practică.
Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor
teoretice și formarea abilităţilor practice, spre a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se
instruieşte.
Art. 1.3 Stagiile de practică desfăşurate în unităţi economice, instituţii şi unităţi de cercetare şi alte
contexte instituţionale numite la Art. 1.2 se realizează pe baza unei convenţii de colaborare între
organizatorul de practica și partenerul de practica şi a unei convenţii-cadru încheiată între
organizatorul de practică și partenerul de practică și practicant. Obiectivele educaţionale ce urmează
a fi atinse, competentele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum și modalităţile de
derulare a stagiului de practică sunt descrise în portofoliul de practică (anexă la convenţia-cadru).
Art.1.4 Organizatorul de practică nu-și asumă responsabilitatea pentru eventualele daune provocate
de practicanţi la partenerul de practică.

2. Repartizarea studenţilor pentru practica profesională
Art. 2.1 Până la data de începere a semestrului 2 organizatorul de practică prin responsabilii
coordonatori de practică pentru fiecare limbă vor prezenta studenţilor ofertele de practică cuprinzând
partenerii de practică și temele de practică propuse.

Art. 2.2 În termen de 30 de zile de la data afişării ofertelor, studenţii își vor exprima preferinţele prin
depunerea cererilor însoţite de CV și de o scrisoare de intenţie la partenerii de practică la care doresc
să-și desfăşoare activitatea. Un student poate depune cereri la mai mulţi parteneri de practică.

Art. 2.3 Partenerii de practică îşi selectează practicanţii în concordanță cu cerinţele proprii și
abilităţile studenţilor expuse în CV-uri sau prin interviurile directe.

Art. 2.4 Procesul de selecţie se materializează prin încheierea unei convenţii-cadru și a unui
Portofoliu de practică, documente ce vor fi semnate de către organizatorul de practică, partenerul de
practică și practicant.

3. Condiţiile de desfăşurare

Obligaţiile partenerului de practică:
Art. 3.1 Partenerul de practică desemnează un Tutore de practică - care va asigura respectarea
condiţiilor de pregătire și dobândire de către practicant a competențelor profesionale planificate pentru
perioada stagiului de practică.

Art. 3.2 Partenerul de practică poate angaja practicanţii cu contract de muncă pe durată determinată.
Excepţie face Organizatorul de practică care, doar în măsura posibilităţilor, angajează practicanţii,
pentru ca aceştia să activeze pe perioadă determinată pe lângă structurile facultăţii menţionate la
Art.1.2.

Art. 3.3 Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și
securitatea în muncă a practicantului pe durata stagiului de practică.

Art. 3.4 Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare,
conform dispoziţiilor Legii 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă și boli
profesionale, cu modificările și completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare
la accidentele de muncă pe toata durata efectuării pregătirii practice.
Art. 3.5 Partenerul de practică asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţi de practică în
concordanţă cu oferta şi cerinţele planului de învăţământ.

Obligaţiile organizatorului:
Art. 3.6 Organizatorul de practică numeşte supervizorii de practică care au datoria:
- să contacteze partenerii de practică pentru stabilirea listelor de oferte;
- să afişeze listele de oferte în facultate;
- să repartizeze studenţilor practicanţi sarcini discutate şi convenite în prealabil cu aceştia;
- să urmărească buna desfăşurare a activităţii prin vizite la partenerii de practică;
- să participe la colocviul de practică, să acorde și să înscrie notele practicanţilor în catalog;
- să identifice și să rezolve problemele curente prin contactarea responsabililor din cadrul entităţilor
organizatoare sau partenere de practică;
- să asigure comunicarea între organizatorul de practică și partenerul de practică.
Obligaţiile practicantului:
Art. 3.7 Practicantul se obligă să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de
practică și să-și desfăşoare activitatea în concordanță cu portofoliul de practică.

Art. 3.8 În timpul practicii, practicantul întocmeşte caietul de practică care reflectă activitatea
desfăşurata la partenerul de practică. Caietul de practică este vizat de cadrul didactic supervizor și de
către tutorele de practică.
Art. 3.9 Prezența la activitatea de practică profesională se monitorizează zilnic. În caz de boală sau
alte cauze obiective, practica se recuperează, respectându-se durata prevăzută, fără a se perturba
procesul de pregătire teoretică. Practicanţii cu absențe nemotivate nu vor fi primiţi la susţinerea
colocviului de practică.

4. Evaluarea activităţii de practică profesională
Art. 4.1 Evaluarea activităţii de practică profesională se face de o comisie comună, stabilită de
organizatorul de practica și de conducerea partenerului de practică incluzând de regulă supervizorul
și tutorele de practică.
Art. 4.2 Evaluarea activităţii de practică profesională:

- Evaluarea activităţii desfăşurate pe durata practicii, bazată pe raportul elaborat de tutore și
materializată printr-o notă acordată de acesta;

- Evaluarea de către comisie a cunoştinţelor dobândite printr-un colocviu de practică finalizat cu o
notă.
Art. 4.3 Colocviul se desfăşoară la o data stabilita la sfârşitul perioadei de practică, după sesiunea de
vară.
Art. 4.4 Colocviul se încheie cu o notă de evaluare a cunoştinţelor dobândite.

Art. 4.5 Nota la practică este media aritmetica dintre nota obţinută pentru activitatea desfăşurată și cea
obţinută la colocviul de practică, rotunjită la valoare întreagă. În catalogul de practică se va trece de
către cadrul didactic responsabil cu activitatea practică, calificativul admis sau respins.
Art. 4.6 Practicantul care nu are drept de prezentare la colocviu din cauza absențelor nemotivate, se
notează ca neadmis în catalogul de examen. Studentul care nu se prezintă la verificare se notează cu
absent în catalogul de examen.
Art. 4.7 Colocviul de practică se poate reface în cadrul sesiunii de toamnă doar de către practicanţii
care au fost admişi la colocviul de practică și au obţinut o nota nesatisfăcătoare sau au absentat de la
acesta.
Art. 4.8 Practicanţii notaţi neadmis sau cei care nu au luat o medie de trecere la practică sunt obligaţi
să refacă activitatea restantă.

