
   

ANEXA 

la conventia-cadru 

PORTOFOLIU DE PRACTICA 

la Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul 

programelor de studii universitare de licenta sau masterat 

  1. Durata totala a pregatirii practice: 90 ore 
  2. Calendarul pregatirii: 03.07 – 20.09.2017 

  3. Perioada stagiului, timpul de lucru si orarul (de precizat zilele de pregatire practica in cazul 

timpului de lucru partial): 3 săptămâni x 5 zile x 6 ore / zi  

  4. Adresa unde se va derula stagiul de pregatire practica: în funcție de locație 

  5. Deplasarea in afara locului unde este repartizat practicantul vizeaza urmatoarele locatii: instanță, parchet, poliție, notariat, 

executor judecătoresc, instituții publice, societăți comerciale, etc. 

  6. Conditii de primire a studentului/masterandului in stagiul de practica:  

  6a) repartizarea de către organizatorul de practică prin intermediul cadrului didactic supervizor; 

  6b) semnarea, în prealabil, a convenției cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiat între 

        organizatorul de practică, partenerul de practică.  

  6c) încheierea portofolilului de practică – document atașat Convenției-cadru privind efectuarea 

stagiului de practica ce cuprinde obiectivele educationale ce urmeaza a fi atinse, competentele ce 

urmeaza a fi obtinute prin stagiul de practica, precum si modalitatile de derulare a stagiului de 

practica. 

  7. Modalitati prin care se asigura complementaritatea intre pregatirea dobandita de 

studentul/masterandul in institutia de invatamant superior si in cadrul stagiului de practica: schimb de informații, 

monitorizări, verificări, etc.  

  8. Numele si prenumele cadrului didactic care asigura supravegherea pedagogica a 

practicantului pe perioada stagiului de practica: Lector univ. dr.  Roș Nicolae 

  9. Drepturi si responsabilitati ale cadrului didactic din unitatea de invatamant - organizator al 

practicii, pe perioada stagiului de practica:  
         (1) Organizatorul de practica desemneaza un cadru didactic supervizor, responsabil cu 

planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii pregatirii practice. Cadrul didactic 

supervizor, impreuna cu tutorele desemnat de partenerul de practica stabilesc tematica de 

practica si competentele profesionale care fac obiectul stagiului de pregatire practica. 

         (2) In cazul in care derularea stagiului de pregatire practica nu este conforma cu 

angajamentele luate de catre partenerul de practica in cadrul prezentei conventii, conducatorul 

institutiei de invatamant superior (organizator de practica) poate decide intreruperea stagiului de 

pregatire practica conform conventiei-cadru, dupa informarea prealabila a conducatorului 

partenerului de practica si dupa primirea confirmarii de primire a acestei informatii. 

          (3) In urma desfasurarii cu succes a stagiului de practica, organizatorul va acorda 

practicantului numarul de credite specificate in prezentul contract, ce vor fi inscrise si in 

Suplimentul la diploma. 

  10. Numele si prenumele tutorelui desemnat de intreprindere care va asigura respectarea 

conditiilor de pregatire si dobandirea de catre practicant a competentelor profesionale planificate 

pentru perioada stagiului de practica: 

Domnul/Doamna ............................................................................................................... ................. 

Funcţia ..................................................................................................................... .......................... 

Telefon............................................... Fax ............................................. ................Email ................. 

11. Drepturi si responsabilitati ale tutorelui de practica desemnat de partenerul de practica: 

12. Definirea competentelor care vor fi dobandite pe perioada stagiului de practica 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13. Modalitati de evaluare a pregatirii profesionale dobandite de practicant pe perioada 
stagiului de pregatire practica 


