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REGULAMENT
pentru activitatea de PRACTICĂ DE VARĂ a studenţilor de la Facultatea de Fizică
în anul universitar 2009 / 2010
1. Practica de vară face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor
I, II şi de către studenţii anului III, specializarea Fizică Tehnologică, în perioada vacanţei de
vară.
2. Durata practicii este de 120 de ore. Practica se efectuează în laboratoarele facultăţii, centre de
calcul, institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să
asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a
domeniului/specializării.
3. Stabilirea locului de desfăşurare a practicii, precum şi a perioadei, intră în obligaţia fiecărui
student, indiferent de localitate, singurele condiţii ce se impun fiind legate de asigurarea
condiţiilor de la punctual 2 şi acceptarea de către conducerea unităţii respective. Termenul
limită pentru stabilirea locului şi a perioadei este 30 iunie. Perioada recomandată pentru
desfăşurarea activităţii de practică este 12 iulie – 31 iulie (în special pentru activităţile ce au loc
în cadrul Facultăţii de Fizică).
4. Decanatul Facultăţii de Fizică va solicita fiecărui student ce urmează să desfăşoare practica în
afara laboratoarelor facultăţii, o adeverinţă din care să rezulte acceptarea acestei activităţi de
către unitatea unde urmează să se desfăşoare practica, ce va fi depusă la secretariatul facultăţii.
Perioada de depunere a acestor adeverinţe este cuprinsa între 16 şi 30 iunie. În cazuri bine
justificate, studenţii îşi pot schimba locul de desfăşurare a practicii, cu respectarea condiţiilor de
mai sus.
5. Fiecare student va întocmi un DOSAR DE PRACTICĂ în care va consemna:
• numele şi prenumele, anul de studii;
• locul de desfăşurare a practicii şi perioada;
• prezentarea (descrierea) unităţii şi a locului de muncă;
• activitatea desfăşurată în fiecare zi de practică;
• un referat cu descrierea subiectului de stagiu, şi contribuţiile proprii.
Dosarul de practică se va păstra şi completa pe toată durata efectuării practicii.
6. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locurile de practică în perioadele stabilite, să respecte
regulamentele impuse de conducerea unităţii şi inclusiv cele de disciplina internă, să-şi
însuşească cunoştinţele solicitate şi să completeze zilnic dosarul de practică cu activităţile

desfăşurate. Cadrele didactice responsabile cu practica vor efectua controale asupra modului de
desfăşurare a activităţii de practică.
7. Activitatea de practică de vară se încheie cu un colocviu de practică la care se acordă
studentului o notă între 1 şi 10. Scopul acestui colocviu este verificarea de către coordonatorul
de practică, împreună cu un cadru didactic asistent, a cunoştinţelor dobândite. Susţinerea
colocviului de practică va avea loc în perioada 1 – 5 octombrie. Studenţii vor prezenta cu
această ocazie:
• Dosarul de practică;
• Adeverinţă de efectuare a practicii, semnată şi parafată de unitatea în care s-a
desfăşurat activitatea de practică;
• Un referat asupra activităţii desfăşurate;
• Alte documente suplimentare, dacă este cazul.
8. Neefectuarea activităţii de practică conduce la imposibilitatea obţinerii creditelor aferente. Un
student se poate prezenta la colocviul de practică cel mult de trei ori într-un an universitar.
9. Prezentul regulament de practică va fi prelucrat studenţilor în fiecare an universitar până la data
de 15 iunie.
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