Universitatea Spiru Haret București
Facultatea de Medicină Veterinară
Departamentul Medicină Veterinară

Regulament propriu privind practica studenților la
Facultatea de Medicină Veterinară

I.
Dispoziţii generale
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a practicii
studenţilor Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității Spiru Haret.
Art.2. Scopul Regulamentului este de a delimita atribuţiile şi responsabilităţile în
domeniul organizării şi desfăşurării practicii studenţilor, de a stabilii limitele de competenţă la
fiecare nivel ierarhic, precum menţinerea relaţiilor de cooperare între Facultatea de Medicină
Veterinară şi entităţile care oferă sprijin pentru această activitate.
Art.3. Practica studenţilor se organizează în conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor;
- Directiva 36/2005 EU privind recunoașterea Calificărilor Profesionale, V 4.1;
- Regulamentul Universității Spiru Haret, privind practica studenților;
- Carta Universităţii Spiru Haret;
Art.4. Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, a cărei durată este
reglementată prin planul de învăţământ şi constituie condiţie pentru promovarea anului
universitar.
II.
Organizarea şi desfăşurarea practicii
Art.5. Organizatorul practicii studenţilor, este Universitatea Spiru Haret respectiv
Facultatea de Medicină Veterinară în care este înmatriculat studentul.
Art.6. Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală
sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializarea
Medicină Veterinară cuprinsă în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale şi care poate
participa la procesul de instruire practică a studenţilor.
Art.7. Universitatea Spiru Haret evaluează în prealabil capacitatea partenerului de
practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic şi organizatoric.
Art.8. Practica studenţilor Facultății de Medicină Veterinară se poate desfăşura în
ferme; cabinete, clinici și spitale veterinare, unități de abatorizare/procesare (lapte/carne) sub
certificare și control medical veterinar; Direcții Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor/Laboratoare Sanitar-Veterinare; ferma didactică Negoiești-Ialomița; clinicile
Facultății de Medicină Veterinară (inclusiv prin serviciul de gardă al studenților din anul 4, 5,
6); disciplinele Facultății de Medicină Veterinară (preclinice, paraclinice sau clinice); Școli de
vara în domeniu veterinar sau domeniu conex; grădini zoologice sau alte unități în care există
o formă de supraveghere sanitară-veterinară și alte tipuri de stabilimente care nu au fost
enumerate, dacă responsabilul de practică stabilește că locația corespunde cerințelor unui loc
de practică agreat de facultate.

Art.9. Practicantul, este studentul Facultății de Medicină Veterinară care desfăşoară
activități practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor,
spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, la unul sau mai
mulți din partenerii de practică sub coordonarea îndrumătorului de practică desemnat.
Art.10. Studenţii care sunt angajaţi într-un loc de muncă pot efectua practica la locul
de muncă, dacă sunt asigurate condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute în fişa
disciplinei de practică.
Art.11. Practica studenţilor se desfăşoară în baza Convenţiei-cadru de practică,
încheiată între organizatorul de practică și partenerul de practică.
Art.12. 1) Convenția - cadru poate fi partajată între coordonatorul de practică și
cadrului didactic îndrumător de practică, responsabilitatea controlării activității studentuluipracticant revinind cadrului didactic al Facultății de Medicină Veterinară.
2) Data limită de încheiere a Convenției - cadru este luna Mai a anului universitar în
curs.
Art.13. Convenţia - cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programului de studii universitare de licenţă Medicină Veterinară, cuprinde:
a) obiectul convenţiei-cadru;
b) statutul practicantului;
c) durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică;
d) obligațiile studentului - practicant
e) drepturile studentului - practicant
f) responsabilităţile partenerului de practică;
g) obligaţiile organizatorului de practică;
h) participanţii la programul de practică a studenţilor;
i) sănătatea şi securitatea în muncă; protecţia socială a practicantului;
j) dispoziții finale.
Art.14. Practica studenţilor pentru ciclul de licenţă se desfăşoară pe baza tematicii din
fișa disciplinei și este consemnată în Caietului de practică/portofoliu de practică pentru fiecare
an de studiu.
Art.15. Durata practicii studenţilor este cea cuprinsă în planul de învăţământ, pentru
fiecare an de studii.
Art.16. Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de
practică sunt cuprinse în planul de învăţământ al fiecărui an şi în fişa disciplinei.
III.
Responsabilităţi şi obligaţii
Art.17. Responsabilitatea coordonării, organizării şi desfăşurării practicii studenţilor
revine:
a) la nivelul Universităţii - prorectorului responsabil cu învăţământul;
b) la nivelul facultăţii – directorului de departament;
c) la nivelul programului de studii Medicină Veterinară - cadrului didactic îndrumător
desemnat, conform statului de funcții a anului universitar în curs, care trebuie să asigure
supervizarea activității de practică (intramurală și extramurală).
Art.18. Partenerul de practică are următoarele obligaţii:
a) să dispună de dotare logistică, tehnică şi tehnologică adecvată, pentru a asigura
valorificarea cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să dispună de specialişti care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării
practicii studenţilor;
c) să organizeze programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de
practică a studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20.00;

d) să desemneze specialişti proprii capabili să coordoneze şi să îndrume permanent
activitatea de practică, prin:
- ajutarea practicantului de a parcurge programa analitica/portofoliul de practică,
punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
- comunicarea cu responsabilul de practică desemnat din partea facultăţii;
- efectuarea evaluării cunoştinţelor practicantului şi acordarea unui calificativ;
- instruirea practicantului cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare
împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura;
- înregistrarea prezenţei la activitate a practicantului şi semnalarea eventualelor abateri
facultăţii.
Art.19. Studenţii - practicanţi au următoarele obligaţii:
a) să desfăşoare activităţi conform fișei disciplinei/portofoliului de practică;
b)să participe activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică în interesul
specializării şi al dezvoltării cunoaşterii;
c) să participe la efectuarea de către partenerul de practică a instructajelor de protecţie
a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice acelor activităţi;
d) să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi normele
de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;
e) să respecte durata şi perioada de practică stabilite de către facultate prin planul de
învăţământ; perioada de efectuare a orelor de practică nu este fixă. Se pot efectua în mod
cumulativ ore de practică pe tot parcursul anului, cu condiția ca acestea să fie certificate prin
semnătură de către îndrumătorul de practică (fie din Facultatea de Medicină Veterinară / fie
partener de practică extern);
f) să completeze în Caietul de practică/portofoliul de practică, toate datele referitoare
la stagiul său de practică referitoare la: locul, numărul de ore, activitate desfășurată.
g) să solicite la finalul practicii o caracterizare din partea medicului veterinar/unitatea
de practică cu care a încheiat convenţia privind activitatea desfășurată, care se va ataşa la
caietul de practică.
h) să anunţe printr-o cerere conducerea facultăţii orice modificare ce apare pe
parcursul desfăşurării practicii (întrerupere, absenţă) în cel mai scurt timp de la producerea
modificării.
Art.20. Studentul-practicant îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea
normelor de organizare şi de protecţie a muncii specifice partenerului de practică pe toată
durata desfăşurării practicii;
Art.21. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează cu respectarea
duratei, fără a perturba însă procesul de pregătire teoretică.

IV.

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

Art.22. Activitatea de practică se desfăşoară pe baza Fişei disciplinei ”Practica”,
elaborată la nivelul departamentului de studii de către coordonatorul de practică (titular
disciplină). Obiectivul principal al practicii este asigurarea competențelor de prima zi a
absolveților.
Art.23. Practica studenților Facultății de Medicină Veterinară are o componentă
intramurală și una extramurală care completează pregătirea practică intramurală.
Art.24. 1) Studenții trebuie să deprindă abilități practice în cât mai multe subdomenii
ale activității medicale - veterinare care să îi ajute în dezvoltarea lor profesională ulterioară.
2) La încheierea stagiilor de practică, studenții trebuie să fie capabili să:
- dezvolte capacități de comunicare și relaționare în cadrul profesiei veterinare;

- înțeleagă importanța noțiunii de bunăstare a animalelor în gestionarea sănătății și
producțiilor animalelor;
- dobândească experiență în înțeleagerea aspectelor legale, ale eticii profesionale în
relația cu proprietarul de animale, alți colegi, societate;
- înțeleagă modul de gestionare a unui cabinet/ clinică/spital și a practicilor din
domeniul creșterii animalelor;
- realizeze importanța managementului efectivelor de animale din punct de vedere al
sănătății și productivității acestora cât și aspectele epidemiologice ale muncii cu animale;
Art.25. Activitățile de practică sunt grupate în trei categorii: practică cu caracter
fundamental - corespunzător anilor I, II; practică cu caracter preclinic pentru anul III; și
practică cu caracter clinic pentru anul IV, V, VI.
Art.26. Studenții practicanți au posibilitatea de a opta pentru efectuarea practicii:
a)
stagiul de practica propus de student la un anume partener de practica,prin
înaintarea unei cereri catre facultate până la începutul anului universitar în care se
programează practica (Anexa 3);
b)
stagiul de practică organizat în centrele stabilite de facultate, care sunt afișate
la avizierul facultății și pe internet de către responsabilul de practică;
Art. 27. Directorul de departament realizează o bază de date cu informaţii referitoare
la practica studenţilor din facultate, pe care o va transmite prorectorului care răspunde de
învăţământ la nivel de Universitate.
Art. 28. Prezentarea studentului la locul de practică se face cu următoarele documente:
a) adresa eliberate de facultate către partenerul de practică în baza Convenţiei - cadru
încheiate între Universitatea Spiru Haret şi partenerul de practică (Anexa 1);
b) caietul de practică/portofoliu de practică (Anexa 2), în care este obligatorie
consemnarea tuturor activităților în caietul de practică/portofoliul de practică, pe care
studentul îl păstrează pe tot parcursul ciclului universitar, oglindind astfel tipul de activități
practice efectuate de el pe parcursul studiilor sale universitare;
c) fişei disciplinei Practică;
d) modelul atestatului care urmează să fie completat de partenerul cu practică la finalul
stagiului de practică (Anexa 5).
Art.29. La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul-practicant va prezenta
Caietul de practică /portofoliu de practică, completat în conformitate cu cerinţele fişei
disciplinei.
Art.30. Partenerul de practică evaluează activitatea desfăşurată de studentul-practicant
prin calificativ (foarte bine / bine / satisfăcător / nesatisfăcător) şi validează stagiul de practică
prin eliberarea Atestatului de practică în baza caracterizării realizate (medicul veterinar /
unitatea de practică)
Art.31. Practica extramurală se poate desfășura pe tot parcursul anului universitar în
funcție de solicitările partenerilor cu care facultatea are încheiate Convenții de practică.
V.

Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practică

Art.32. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor
prevăzute în planul de învăţământ.
Art.33. Evaluarea studentului-practicant se realizează la facultate în cadrul unui
colocviu în care se evaluează practica studentului de către o comisie de evaluare propusă de
Decan şi aprobată de Consiliul facultăţii.
Art.34. Programarea colocviilor se face de către facultatea în perioada sesiuniilor de
examene.
Art.35. Comisia de colocviu de practică se compune din:

a) coordonatorul programului de studii/responsabilul de practică;
b) îndrumătorii de practică stabiliţi de Consiliul facultăţii.
Art.36. Comisia de examinare acordă o notă între 1-10 în cadrul unui colocviu în care
studentul trebuie să prezinte:
a) Atestatul de practică;
b) Caietul de practică/portofoliu de practică;
Art.37. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) există convenţia de practică încheiată între facultate şi partenerul de practică;
b) Caietul de practică a fost verificat şi contrasemnat de către partenerul de practică;
c) activitatea de practică a fost validată de către partenerul de practică prin eliberarea
Atestatului de practică (Anexa 5).
d) studentul a dobândind cunoştinţe relevante pentru practicarea profesiei în care se
pregăteşte, având ca referinţă fişa disciplinei de practică;
Art.38. Nota se acordă având în vedere următoarele criterii:
a) relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională în raport cu fişa
disciplinei de practică (20%);
b) deprinderile şi cunoştinţele dobândite (20%);
c) calificativul obţinut la evaluarea făcută de partenerul de practică (60%);
VI.

DISPOZIŢII FINALE

Art.36. În timpul perioadei de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe
practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract individual de muncă.
Art.37. Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art.38. Prezentul regulament propriu privind practica studenților Facultății de
Medicină Veterinară a fost elaborat în baza Regulamentului Universității Spiru Haret privind
practica studenților, a fost aprobată în ședința Consiliul facultăţii din 12.10.2011, modificat și
completat în ședințele Consiliului facultății din 21.02.2013 și 6.03.2017.

Anexa 1
CONVENŢIE - CADRU
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programului de studii universitare de
licenţă Medicină Veterinară
Prezenta convenţie-cadru se încheie între:
1. Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Medicină Veterinară reprezentată prin Decan
________________________________ , denumită în continuare organizator de practică
şi
2. Societatea comercială/Instituția ___________________________________________, localitatea
___________________,

strada

__________________________

________________ reprezentată prin

nr.

_____

județul/sector

______________________________________________,

Director/Administrator, email______________________________,denumit în continuare partener de
practică.
Prezenta Convenţie s-a întocmit în conformitate cu reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene
privind profesiile reglementate.
ART. 1. Obiectul convenţiei - cadru
(1) Convenția-cadru stabileşte modul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică al
studenţilor în vederea consolidării cunoştintelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor necesare în
concordanţă cu specializarea domeniului.
(2) Stagiul de practică este efectuat de studentul practicant în vederea dobândirii competenţelor
profesionale menţionate în fişa disciplinei.
(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta
Convenție-cadru şi în fişa disciplinei anexă la prezenta Convenție-cadru.
ART. 2. Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toata durata stagiului de practică, student înmatriculat al Universității Spiru
Haret, Facultatea de Medicină Veterinară
ART. 3. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
(1) Stagiul de practică va avea o durata de _______ ore.
(2)Perioada desfășurării stagiului de practică este de la _____________ la ____________
ART. 4. Obligaţii ce revin studentului – practicant.
(1) Să încheie Convenţia - cadru cu o unitate de practică/un medic veterinar din sistemul unic
veterinar, care îi oferă posibilitatea să practice acte medical veterinare în calitate de practicant.
(2) Să-şi însuşească cunoştinţele practice specifice locului de practică sub îndrumarea unui medic
veterinar/unitate de practică care acceptă practica studentului.
(3) Să se conformeze programului şi regulilor stabilite la locul de practică de către partenerul de
practică pentru desfăşurarea în bune condiții a practicii.
(4) Să consemneze în mod detaliat activitatea zilnică în caietul de practică, fără de care nu se va putea
putea prezenta la examenul de practică în faţa comisiei de examen.
(5) Să solicite la finalul practicii o caracterizare din partea medicului veterinar/unitatea de practică cu
care a încheiat convenţia, privind activitatea desfășurată, care se va ataşa la caietul de practică.
(6) Să anunţe printr-o cerere conducerea facultăţii orice modificare ce apare pe parcursul desfăşurării
practicii (întrerupere, absenţă) în cel mai scurt timp de la producerea modificării.
ART.5. Drepturile studentului - practicant
(1) Să aibă acces la datele şi evidenţele de la locul de practică cu respectarea condiţiei de
confidenţialitate pentru a putea completa caietul de practică.
(2) Să solicite din partea coordonatorului informaţii şi ajutor pentru a-şi însuşi tehnicile sanitare
veterinare, mânuirea instrumentarului şi a aparaturii la locul de practică.
(3) Să beneficieze la începerea activităţii de un instructaj specific de protecţia muncii efectuat de către
cei cu care va lucra.
ART.6. Responsabilităţile partenerului de practică

(1) Partenerul de practică va stabili o persoană coordonatoare de practică / medic veterinar dintre
salariații proprii pentru stagiul de practică, care să îndrume şi să coordoneze practica studenului
acceptat ca practicant.
(2) Locul de practică trebuie să aibă ca profil activități specifice creșterii animalelor de fermă,
activități medicale veterinare cum ar fi: asistenţă sanitară veterinară, controlul produselor de origine
animală, diagnostic sanitar veterinar, producerea de medicamente şi materiale sanitar veterinare,
valorificarea produselor de uz veterinar, etc.
(3) În cazul nerespectării obligațiilor de către practicant, coordonatorul de practică va contacta
responsabilul de practică/conducerea facultăţii pentru soluţionarea eventualelor litigii, acte de
indisciplină, absenţe, etc.
(4) Să evalueze nivelul de dobândire al competenţelor profesionale, comportamentul şi modalitatea de
integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate,
responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioara al
organizaţiei/deprtamentului).
(5) Să întocmească la finalul stagiului pentru studentul practicant o caracterizare obiectivă şi
profesională, autentificată prin semnătură, parafa şi ştampila medicului veterinar / unității de practică
care să însoțească Atestatul de practică. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului
de către cadrul didactic responsabil cu practica
(6) Să asigure studentului practicant condiţii corespunzătoare şi în deplină siguranţă pentru
desfăşurarea programului de practică, inclusiv instructajul cu privire la normele de securitate și
sănătate în muncă conforme cu legislația în vigoare și comunicarea regulilor de prevenire asupra
riscurilor profesionale.
(7) Toate litigiile, neînţelegerile și actele de indisciplină ce se pot produce în perioada stagiului de
practică, se vor soluţiona prin colaborarea conducerii facultăţii cu unitatea de practică/medicul
veterinar ofertant al locului de practică şi după caz prin asistenţa Colegiului Medicilor Veterinari din
România.
ART. 7. Obligaţiile organizatorului de practică
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi
supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic împreună cu coordonatorul de practică
desemnat de partenerul de practică, stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale ce fac
obiectul stagiului de practică conform fișei disciplinei, care sunt cuprinse apoi în Caietul de
practică/Portofoliu.
(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate
de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, Decanul Facultății de Medicină
Veterinară din structura Universităţii Spiru Haret, poate decide întreruperea stagiului de pregătire
practică conform Convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de
practică.
(3) În urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite
specificate în fișa disciplinei, ce vor fi înscrise în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor
privind sistemul ECTS.
ART. 8. Participanţii la programul de practică a studenţilor
(1) Studenţii practicanţi, responsabilii de practică din partea Universităţii Spiru Haret şi coordonatorii
de practică din partea partenerului de practică, fac obiectul anexelor care se actualizează anual şi fac
parte integrantă din prezenta Convenţie-cadru.
ART.9. Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului
(1) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.
(2) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare și beneficiază de
legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toata durata efectuării pregătirii practice.
ART.10. Dispoziții finale
Prezenta convenţie-cadru a fost încheiată la data de ............................ în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Facultatea de Medicină Veterinară
Decan,

Societatea comercială/Instituția
Director general/Director,

Anexa 2
CAIET DE PRACTICĂ
(sumar)
I. Informaţii generale
- numele şi prenumele studentului practicant, CNP, facultatea, specializarea,
anul de studiu, forma de învăţământ;
- denumirea modulului de pregătire;
- competenţe exersate;
- denumirea partenerului de practică, perioada desfăşurării stagiului de practică,
numărul total de ore efectuate;
- coordonatorul de practică desemnat de instituţia gazdă;
II. Fişa de observaţie/evaluare
- Calendarul practicii, activităţi, observaţii
- Sinteza privind activitatea depusă de student, comportament şi modalitatea de
integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină,
punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea
regulamentului de ordine interioara al organizaţiei/deprtamentului etc.)
- Calificativ acordat: ..................................
- Data .............. Numele şi prenumele coordonatorului de practică, semnătura
III.Responsabilităţile studentului practicant
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte
programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de coordonatorul de
practică în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului
legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul
partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în
prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al coordonatorului de
practică şi a înştiinţat Decanul facultăţii unde practicantul este înscris şi după
primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă
pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de
începerea stagiului de practică.
(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz,
informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau
clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după
terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.
IV. Observaţii personale privitoare la activitatea depusă de către student
– activităţile desfăşurate, aspecte profesionale specifice;
– alte elemente solicitate de către coordonatorul programului de studii.
V. Anexe:
Anexa 1: fişa disciplinei
Anexa 2: portofoliul de practică/proiect/alte lucrări

Anexa 3
Cerere de practică

Subsemnatul/a ..................................., student la facultatea ..................................................
specializarea ....................... în anul .........., grupa ......, forma de învăţământ ......., cod numeric
personal ......................................., Carte de identitate seria .... numărul ............eliberată de
...................... la data .................., domiciliat în .........................., adresa ...................................,
telefon ......................., email ...................................,
Vă rog să-mi aprobaţi efectuarea stagiului de practică aferent anului ..........................la
............................................. (societatea comercială/ instituţia), având sediul la adresa
...................................................................., telefon ....................., email
........................................ şi obiectul de activitate .......................................................................,
în care se încadrează specializarea ............................................. la care sunt student.

Data ............
Student,

Anexa 4
Adresa facultăţii
Universitatea Spiru Haret
Facultatea ......................
Adresa, telefon, fax, email
Nr. .... / ......
Către:
...............................................................
În atenţia Domnului/Doamnei Director
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii nr. 288/2005 privind organizarea
studiilor universitare şi a Legii nr. 258/2007, privind practica studenţilor, precum şi în baza
Convenţiei-cadru nr. ........ din .................,
Vă rugăm să aprobaţi efectuarea activităţilor de practică pentru studentul/studenţii:

Nr. Crt.

Nume şi prenume
student practicant

CNP

Facultatea

Specializarea

1
2
........
Perioada de practică: ..........................
Numărul de ore de practică: ...............
Responsabilul de practică din partea facultăţii este: .................................., telefon .............,
email ......................
Decan, ....................

Anexa 5
Antetul Partenerului de practică
(Denumire, adresă, telefon, fax, email)

ATESTAT DE PRACTICĂ
Se atestă prin prezenta că dl/dna/dra .......................................................................,
CNP ............................................................ student/ă la Universitatea Spiru Haret, Facultatea
............................................................., Specializarea ............................................, anul ......, în
baza convenţiei-cadru/adresei nr. ............ din ..................... a efectuat practica, sub îndrumarea
coordonatorului de practică ............................................... la Departamentul/serviciul/secţia
................................................................................., în perioada: ..............................., obţinând
calificativul ......................................... (foarte bine/bine/ satisfăcător/nesatisfăcător).

DIRECTOR,
Coordonator de practică,

