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CONVENŢIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
privind desfăşurarea practicii pedagogice şi de specialitate de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii „Aurel Vlaicu”, în cadrul Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Arad.
I. PĂRŢILE CO NTRACTULUI
1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii
„Aurel Vlaicu”, cu sediul în Arad, str. Elena Drăgoi, nr.2, reprezentată prin decan, prof. univ.
dr.Roman Alina, în calitate de organizator de practică.
2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziv^ cu sediul în Arad, Str. Căpitan Ignat,
nr.10, reprezentat prin director, prof..... il.CAi....iii.'.
.................. . în calitate de partener de
practică.
II. OBIECTUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Prezenta convenţie de practică pedagogică şi de specialitate are ca obiect reglementarea
desfăşurării practicii de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă
Socială, de la programele de studii: Psihopedagogie specială şi Psihologie, în cadrul Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,din Arad, conform Legii nr. 258/2007, Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, Legii nr.9/2015 privind practica elevilor şi studenţilor.
III. SCOPUL CO NVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Convenţia de practică pedagogică şi de specialitate se încheie în scopul asigurării unui
cadru de colaborare specializat între părţile semnatare, în vederea formării şi dezvoltării
competenţelor specifice profesiei, în sensul eficientizării integrării şi dezvoltării profesionale a
absolvenţilor din cadrul Programului de studii: Psihopedagogie specială şi Psihologie.
IV. DURATA CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Convenţia de practică pedagogică şi de specialitate se încheie pe o perioadă de 3 ani şi îşi
produce efectele de la data semnării ei de către părţi. Anual sau de comun acord părţile vor face
o reevaluare a acestei convenţii şi vor consemna eventualele modificări printr-un act adiţional.
Rezilierea prezentei convenţii de practică înainte de termen sau prelungirea duratei sale se face
numai cu acordul scris al ambelor părţi.
V. DESFĂŞURAREA PRACTICII PEDAGOGICE ŞI DE SPECIALITATE
1. Practica pedagogică şi cea de specialitate vizează formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice profesiei, prevăzute în fişa disciplinei, sub directa îndrumare a
mentorului desemnat.
2. Activitatea de practică pedagogică şi de specialitate se desfăşoară conform unui
program săptămânal, respectând numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ.
3. Activitatea de practică pedagogică şi de specialitate se finalizează cu susţinerea în
cadrul colocviului a unui portofoliu de practică, întocmit de studentul practicant conform
cerinţelor stabilite de instituţia de învăţământ.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile organizatorului de practică:
a) practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe baza unor
convenţii de practică şi potrivit unor programe proprii care includ: finalităţi, tipuri de activităţi,
documentele completate de studenţi, modalităţi şi criterii de evaluare.
b) asigură cadrul de realizare a activităţilor de formare profesională specifice domeniului;
c) asigură resursele umane - cadre didactice şi studenţi - necesare derulării proiectelor şi
activităţilor de practică pedagogică şi de specialitate.

2. Obligaţiile partenerului de practică:
a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică, necesară
valorificării cunoştinţelor teoretice ale studentului practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să ofere posibilitatea mentorilor, să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării
practicii pedagogice şi de specialitate a studenţilor;
c) pe perioada practicii pedagogice şi de specialitate, partenerul de practică, reprezentat
de mentorul desemnat, desfăşoară programul de activitate în condiţii normale, astfel încât să
permită realizarea activităţii de practică a studenţilor;
d) pe perioada practicii pedagogice şi de specialitate, partenerul de practică, reprezentat
de mentorul desemnat, îm preună cu reprezentantul organizatorului de practică (supervizorul
practică), monitorizează prezenţa la activităţile didactice şi semnalează eventualele abateri ale
studentului practicant, instituţiei de învăţământ;
e) partenerul de practică susţine studentul practicant în realizarea portofoliul de practică,
punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
f) partenerul de practică este obligat să instruiască studentul practicant cu privire la
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
va desfăşură;
g) la sfârşitul activităţii de practică pedagogică şi de specialitate, în conformitate cu fişa
disciplinei, organizatorul împreună cu partenerul de practică, reprezentat de mentorul desemnat,
evaluează studentul practicant în cadrul unui colocviu şi îi acordă o notă. Evaluarea şi notarea
finală se realizează la instituţia de învăţământ a studentului practicant.
VIL OBLIGAŢIILE STUDENTULUI PRACTICANT
1. Studenţii practicanţi au obligaţia de a desfăşura activităţi didactice şi de specialitate
conform fişei disciplinei, întocmind portofoliul de practică, respectând durata şi perioada
solicitate de organizatorul de practică.
2. Studenţii practicanţi au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică, normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor,
specifice activităţii desfăşurate.
3. Prezenţa la practica pedagogică şi de specialitate este obligatorie. In caz de boală sau
alte cauze obiective, practica pedagogică se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba
procesul de învăţământ.
4. Studenţii practicanţi participă la activităţile instrucţionale sub îndrum area mentorului,
înregistrează observaţiile de la clasă într-un caiet/ jurnal sau alte formate sugerate de profesori,
formulează aprecieri argum entate asupra activităţilor asistate, întocmesc proiecte pedagogice şi
susţin activităţile didactice proiectate.
5. Studenţii practicanţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor consemnate cu
ocazia efectuării practicii pedagogice şi de specialitate.
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi . . . . . Î . . . . .......în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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CONVENŢIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
privind desfăşurarea practicii pedagogice şi de specialitate de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii „Aurel Vlaicu”, în cadrul Spitalului
de Psihiatrie din M ocrea, judeţul Arad.
I. PĂRŢILE CO NTRACTULUI
1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii
„Aurel Vlaicu”, cu sediul în Arad, str. Elena Drăgoi, nr.2, reprezentată prin decan, prof. univ.
dr.Roman Alina, în calitate de organizator de practică.
2. Spitalul de Psihiatrie din M ocrea , cu sediul în M ocrea, judeţul Arad, reprezentat
prin director, .feir..:..n
Q&......,0Î?.Sk£.... în calitate de partener de practică.
II. OBIECTUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAG O GICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Prezenta convenţie de practică pedagogică şi de specialitate are ca obiect reglementarea
desfăşurării practicii de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă
Socială, de la programele de studii: Psihologie, în cadrul Spitalului de Psihiatrie din Mocrea
judeţul Arad, conform Legii nr. 258/2007, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legii nr.9/2015
privind practica elevilor şi studenţilor.
III. SCOPUL CO NVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Convenţia de practică pedagogică şi de specialitate se încheie în scopul asigurării unui
cadru de colaborare specializat între părţile semnatare, în vederea formării şi dezvoltării
competenţelor specifice profesiei, în sensul eficientizării integrării şi dezvoltării profesionale a
absolvenţilor din cadrul Programului de studii: Psihologie.
IV. DURATA CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Convenţia de practică pedagogică şi de specialitate se încheie pe o perioadă de 3 ani şi îşi
produce efectele de la data semnării ei de către părţi. Anual sau de comun acord părţile vor face
o reevaluare a acestei convenţii şi vor consemna eventualele modificări printr-un act adiţional.
Rezilierea prezentei convenţii de practică înainte de termen sau prelungirea duratei sale se face
numai cu acordul scris al ambelor părţi.
V. DESFĂŞURAREA PRACTICII PEDAGOGICE ŞI DE SPECIALITATE
1. Practica pedagogică şi cea de specialitate vizează formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice profesiei, prevăzute în fişa disciplinei, sub directa îndrumare a
mentorului desemnat.
2. Activitatea de practică pedagogică şi de specialitate se desfăşoară conform unui
program săptămânal, respectând numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ.
3. Activitatea de practică pedagogică şi de specialitate se finalizează cu susţinerea în
cadrul colocviului a unui portofoliu de practică, întocmit de studentul practicant conform
cerinţelor stabilite de instituţia de învăţământ.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile organizatorului de practică:
a) practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe baza unor
convenţii de practică şi potrivit unor programe proprii care includ: finalităţi, tipuri de activităţi,
documentele completate de studenţi, modalităţi şi criterii de evaluare.
b) asigură cadrul de realizare a activităţilor de formare profesională specifice domeniului;
c) asigură resursele umane - cadre didactice şi studenţi - necesare derulării proiectelor şi
activităţilor de practică pedagogică şi de specialitate.

2. Obligaţiile partenerului de practică:
a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică, necesară
valorificării cunoştinţelor teoretice ale studentului practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să ofere posibilitatea mentorilor, să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării
practicii pedagogice şi de specialitate a studenţilor;
c) pe perioada practicii pedagogice şi de specialitate, partenerul de practică, reprezentat
de mentorul desemnat, desfăşoară programul de activitate în condiţii normale, astfel încât să
permită realizarea activităţii de practică a studenţilor;
d) pe perioada practicii pedagogice şi de specialitate, partenerul de practică, reprezentat
de mentorul desemnat, îm preună cu reprezentantul organizatorului de practică (supervizorul
practică), monitorizează prezenţa la activităţile didactice şi semnalează eventualele abateri ale
studentului practicant, instituţiei de învăţământ;
e) partenerul de practică susţine studentul practicant în realizarea portofoliul de practică,
punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
f) partenerul de practică este obligat să instruiască studentul practicant cu privire la
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
va desfăşura;
g) la sfârşitul activităţii de practică pedagogică şi de specialitate, în conformitate cu fişa
disciplinei, organizatorul împreună cu partenerul de practică, reprezentat de mentorul desemnat,
evaluează studentul practicant în cadrul unui colocviu şi îi acordă o notă. Evaluarea şi notarea
finală se realizează la instituţia de învăţământ a studentului practicant.
VIL O BLIGAŢIILE STUDENTULUI PRACTICANT
1. Studenţii practicanţi au obligaţia de a desfăşura activităţi didactice şi de specialitate
conform fişei disciplinei, întocmind portofoliul de practică, respectând durata şi perioada
solicitate de organizatorul de practică.
2. Studenţii practicanţi au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică, normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor,
specifice activităţii desfăşurate.
3. Prezenţa la practica pedagogică şi de specialitate este obligatorie. în caz de boală sau
alte cauze obiective, practica pedagogică se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba
procesul de învăţământ.
4. Studenţii practicanţi participă la activităţile instrucţionale sub îndrumarea mentorului,
înregistrează observaţiile de la clasă într-un caiet/ jurnal sau alte formate sugerate de profesori,
formulează aprecieri argumentate asupra activităţilor asistate, întocmesc proiecte pedagogice şi
susţin activităţile didactice proiectate.
5. Studenţii practicanţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor consemnate cu
ocazia efectuării practicii pedagogice şi de specialitate.
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat a s tă z i.................................... în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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CONVENŢIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
privind desfăşurarea practicii profesionale de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei,
Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii „Aurel Vlaicu”, în cadrul Penitenciarului din
Arad.
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţa Socială, a Universităţii
„Aurel Vlaicu”, cu sediul în Arad, str. Elena Drăgoi, nr.2, reprezentată prin decan, prof. univ.
dr.Roman Alina, în calitate de organizator de practică.
2. Penitenciarul Arad, cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători F.N. reprezentată prin director,
Comisar şef Petru Dobra, în calitate de partener de practică.
II. OBIECTUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Prezenta convenţie de practică profesională are ca obiect reglementarea desfăşurării
practicii de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă socială, de la
Programul de studii: Asistenţă socială, în cadrul Penitenciarului Arad, conform Legii nr.
258/2007, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legii nr.9/2015 privind practica elevilor şi
studenţilor.
III. SCOPUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Convenţia de practică profesională se încheie în scopul asigurării unui cadru de
colaborare specializat între părţile semnatare, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor
specifice profesiei de asistent social, în sensul eficientizării integrării şi dezvoltării profesionale a
absolvenţilor din cadrul Programului de studii: Asistenţă socială.
IV. DURATA CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Convenţia de practică profesională se încheie pe o perioadă de 3 ani şi îşi produce
efectele de la data semnării ei de către părţi. Anual sau de comun acord părţile vor face o
reevaluare a acestei convenţii şi vor consemna eventualele modificări printr-un act adiţional.
Rezilierea prezentei convenţii de practică profesională înainte de termen sau prelungirea duratei
sale se face numai cu acordul scris al ambelor părţi.
V. DESFĂŞURAREA PRACTICII PROFESIONALE
1. Practica profesională vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice profesiei
de asistent social, prevăzute în fişa disciplinei, sub directa îndrumare a mentorului desemnat.
2. Activitatea de practică profesională se desfăşoară conform unui program săptămânal,
respectând numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ.
3. Activitatea de practică profesională se finalizează cu susţinerea în cadrul colocviului a
unui portofoliu de practică, întocmit de studentul practicant conform cerinţelor stabilite de
instituţia de învăţământ.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile organizatorului de practică:
a) practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic cu
specializarea în domeniul asistenţei sociale, pe baza unor convenţii de practică şi potrivit unor
programe proprii care includ: finalităţi, tipuri de activităţi, documentele completate de studenţi,
modalităţi şi criterii de evaluare.
b) asigură cadrul de realizare a activităţilor de formare profesională specifice domeniului;

c)
asigură resursele umane - cadre didactice şi studenţi - necesare derulării proiectelor şi
activităţilor de practică profesională.
2. Obligaţiile partenerului de practică:
a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică, necesară
valorificării cunoştinţelor teoretice ale studentului practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să ofere posibilitatea mentorilor, să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării
practicii profesionale a studenţilor;
c) pe perioada practicii profesionale, partenerul de practică, reprezentat de mentorul
desemnat, desfaşoară programul de activitate în condiţii
normale, astfel încât să permită
realizarea activităţii de practică a studenţilor;
d) pe perioada practicii profesionale, partenerul de practică, reprezentat de mentorul
desemnat, împreună cu reprezentantul organizatorului de practică (supervizorul practică),
monitorizează prezenţa la activităţi şi semnalează eventualele abateri ale studentului practicant,
instituţiei de învăţământ;
e) partenerul de practică susţine studentul practicant în realizarea portofoliul de practică
profesională, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
f) partenerul de practică este obligat să instruiască studentul practicant cu privire la
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
va desfăşură;
g) la sfârşitul activităţii de practică profesională, în conformitate cu fişa disciplinei,
organizatorul îm preună cu partenerul de practică, reprezentat de mentorul desemnat, evaluează
studentul practicant în cadrul unui colocviu şi îi acordă o notă. Evaluarea şi notarea finală se
realizează la instituţia de învăţăm ânt a studentului practicant.
VII. OBLIGAŢIILE STUDENTULUI PRACTICANT
1. Studenţii practicanţi au obligaţia de a desfăşură activităţi conform fişei disciplinei,
întocmind portofoliul de practică, respectând durata şi perioada solicitate de organizatorul de
practică.
2. Studenţii practicanţi au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică, normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor,
specifice activităţii desfăşurate.
3. Prezenţa la practica profesională este obligatorie. în caz de boală sau alte cauze
obiective, practica profesională se recuperează, respectându-se durata, fară a perturba procesul
de învăţământ.
4. Studenţii practicanţi participă la activităţile şi intervenţiile asistenţilor sociali,
înregistrează observaţiile în jurnalul de practică, formulează aprecieri argumentate asupra
activităţilor asistate, întocmesc planuri de intervenţie şi susţin activităţi de profil sub îndrumarea
mentorului.
5. Studenţii practicanţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor consemnate cu
ocazia efectuării practicii profesionale.
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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CONVENŢIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
privind desfăşurarea practicii pedagogice şi de specialitate de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii „Aurel Vlaicu”, în cadrul Liceului
Special „Sf. M aria” din Arad
I. PĂRŢILE CO NTRACTULUI
1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii
„Aurel Vlaicu”, cu sediul în Arad, str. Elena Drăgoi, nr.2, reprezentată prin decan, prof. univ.
dr.Roman Alina, în calitate de organizator de practică.
2. Liceul Special Sf. Maria, cu sediul în Arad, Str. Ghica Vodă, nr.4-10, reprezentat prin
director, p r o f . Si.H.....iÂC.CtrMl/.ff.fc....... ...., în calitate de partener de practică.
II. OBIECTUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Prezenta convenţie de practică pedagogică şi de specialitate are ca obiect reglementarea
desfăşurării practicii de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă
Socială, de la programele de studii: Psihopedagogie specială şi Psihologie, în cadrul Liceului
Sf. Maria, din Arad, conform Legii nr. 258/2007, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legii
nr.9/2015 privind practica elevilor şi studenţilor.
III. SCOPUL CO NVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Convenţia de practică pedagogică şi de specialitate se încheie în scopul asigurării unui
cadru de colaborare specializat între părţile semnatare, în vederea formării şi dezvoltării
competenţelor specifice profesiei, în sensul eficientizării integrării şi dezvoltării profesionale a
absolvenţilor din cadrul Programului de studii: Psihopedagogie specială şi Psihologie.
IV. DURATA CO NVENŢIEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ŞI DE SPECIALITATE
Convenţia de practică pedagogică şi de specialitate se încheie pe o perioadă de 3 ani şi îşi
produce efectele de la data semnării ei de către părţi. Anual sau de comun acord părţile vor face
o reevaluare a acestei convenţii şi vor consemna eventualele modificări printr-un act adiţional.
Rezilierea prezentei convenţii de practică înainte de termen sau prelungirea duratei sale se face
numai cu acordul scris al ambelor părţi.
V. DESFĂŞURAREA PRACTICII PEDAGOGICE ŞI DE SPECIALITATE
1. Practica pedagogică şi cea de specialitate vizează formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice profesiei, prevăzute în fişa disciplinei, sub directa îndrumare a
mentorului desemnat.
2. Activitatea de practică pedagogică şi de specialitate se desfăşoară conform unui
program săptămânal, respectând numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ.
3. Activitatea de practică pedagogică şi de specialitate se finalizează cu susţinerea în
cadrul colocviului a unui portofoliu de practică, întocmit de studentul practicant conform
cerinţelor stabilite de instituţia de învăţământ.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile organizatorului de practică:
a) practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, pe baza unor
convenţii de practică şi potrivit unor programe proprii care includ: finalităţi, tipuri de activităţi,
documentele completate de studenţi, modalităţi şi criterii de evaluare.
b) asigură cadrul de realizare a activităţilor de formare profesională specifice domeniului;
c) asigură resursele umane - cadre didactice şi studenţi - necesare derulării proiectelor şi
activităţilor de practică pedagogică şi de specialitate.

2. Obligaţiile partenerului de practică:
a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică, necesară
valorificării cunoştinţelor teoretice ale studentului practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să ofere posibilitatea mentorilor, să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării
practicii pedagogice şi de specialitate a studenţilor;
c) pe perioada practicii pedagogice şi de specialitate, partenerul de practică, reprezentat
de mentorul desemnat, desfăşoară programul de activitate în condiţii normale, astfel încât să
permită realizarea activităţii de practică a studenţilor;
d) pe perioada practicii pedagogice şi de specialitate, partenerul de practică, reprezentat
de mentorul desemnat, îm preună cu reprezentantul organizatorului de practică (supervizorul
practică), m onitorizează prezenţa la activităţile didactice şi semnalează eventualele abateri ale
studentului practicant, instituţiei de învăţământ;
e) partenerul de practică susţine studentul practicant în realizarea portofoliul de practică,
punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;
f) partenerul de practică este obligat să instruiască studentul practicant cu privire la
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
va desfăşura;
g) la sfârşitul activităţii de practică pedagogică şi de specialitate, în conformitate cu fişa
disciplinei, organizatorul împreună cu partenerul de practică, reprezentat de mentorul desemnat,
evaluează studentul practicant în cadrul unui colocviu şi îi acordă o notă. Evaluarea şi notarea
finală se realizează la instituţia de învăţământ a studentului practicant.
VII. OBLIGAŢIILE STUDENTULUI PRACTICANT
1. Studenţii practicanţi au obligaţia de a desfăşura activităţi didactice şi de specialitate
conform fişei disciplinei, întocmind portofoliul de practică, respectând durata şi perioada
solicitate de organizatorul de practică.
2. Studenţii practicanţi au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al
partenerului de practică, normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor,
specifice activităţii desfăşurate.
3. Prezenţa la practica pedagogică şi de specialitate este obligatorie. în caz de boală sau
alte cauze obiective, practica pedagogică se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba
procesul de învăţământ.
4. Studenţii practicanţi participă la activităţile instrucţionale sub îndrumarea mentorului,
înregistrează observaţiile de la clasă într-un caiet/ jurnal sau alte formate sugerate de profesori,
formulează aprecieri argumentate asupra activităţilor asistate. întocmesc proiecte pedagogice şi
susţin activităţile didactice proiectate.
5. Studenţii practicanţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor consemnate cu
ocazia efectuării practicii pedagogice şi de specialitate.
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi .^.Q..
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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CONVENŢIE DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
privind desfăşurarea practicii profesionale de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei,
Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii „Aurel Vlaicu”, în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din Arad.
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, a Universităţii
„Aurel Vlaicu”, cu sediul în Arad, str. Elena Drăgoi, nr.2, reprezentată prin decan, prof. univ.
dr.Roman Alina, în calitate de organizator de practică.
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, cu sediul în Arad, Str.
1 Decembrie 1918, Nr.14 reprezentată prin director, Erika Stark, în calitate de partener de
practică.
II. OBIECTUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Prezenta convenţie de practică profesională are ca obiect reglementarea desfăşurării
practicii de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă socială, de la
Programul de studii: Asistenţă socială, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului din Arad, conform Legii nr. 258/2007, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Legii nr.9/2015 privind practica elevilor şi studenţilor.
III. SCOPUL CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Convenţia de practică profesională se încheie în scopul asigurării unui cadru de
colaborare specializat între părţile semnatare, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor
specifice profesiei de asistent social, în sensul eficientizării integrării şi dezvoltării profesionale a
absolvenţilor din cadrul Programului de studii: Asistenţă socială.
IV. DURATA CONVENŢIEI DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ
Convenţia de practică profesională se încheie pe o perioadă de 3 ani şi îşi produce
efectele de la data semnării ei de către părţi. Anual sau de comun acord părţile vor face o
reevaluare a acestei convenţii şi vor consemna eventualele modificări printr-un act adiţional.
Rezilierea prezentei convenţii de practică profesională înainte de termen sau prelungirea duratei
sale se face numai cu acordul scris al ambelor părţi.
V. DESFĂŞURAREA PRACTICII PROFESIONALE
1. Practica profesională vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice profesiei
de asistent social, prevăzute în fişa disciplinei, sub directa îndrumare a mentorului desemnat.
2. Activitatea de practică profesională se desfăşoară conform unui program săptămânal,
respectând numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ.
3. Activitatea de practică profesională se finalizează cu susţinerea în cadrul colocviului a
unui portofoliu de practică, întocmit de studentul practicant conform cerinţelor stabilite de
instituţia de învăţământ.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile organizatorului de practică:
a) practica profesională se realizează sub coordonarea unui cadru didactic cu
specializarea în domeniul asistenţei sociale, pe baza unor convenţii de practică şi potrivit unor
programe proprii care includ: finalităţi, tipuri de activităţi, documentele completate de studenţi,
modalităţi şi criterii de evaluare.
b) asigură cadrul de realizare a activităţilor de formare profesională specifice domeniului;

c) asigu ră resursele um ane - cadre didactice şi studenţi - necesare derulării proiectelor şi
activităţilor de practică profesională.

2. Obligaţiile partenerului de practică:
a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică, necesară
valorificării cunoştinţelor teoretice ale studentului practicant în cadrul procesului de instruire;
b) să ofere posibilitatea mentorilor, să coordoneze şi să participe la evalu area desfăşurării
practicii profesionale a studenţilor;
c) pe perioada practicii profesionale, partenerul de practică, reprezentat de mentorul
desemnat, d e sfă şo a ră programul de activitate în condiţii normale, astfel încât să permită
realizarea activităţii de practică a studenţilor;
d) pe perioada practicii profesionale, partenerul de practică, reprezentat de mentorul
desemnat, îm preună cu reprezentantul organizatorului de practică (supervizorul
practică),
m onitorizează prezenţa la activităţi şi sem n alează eventualele abateri ale studentului practicant,
instituţiei de învăţăm ânt;
e) partenerul de practică susţine studentul practicant în realizarea portofoliul de practică
profesională, punându-i la dispoziţie m ijloacele necesare;
f) partenerul de practică este obligat să instruiască studentul practicant cu privire la
normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
va desfăşură;
g) la sfârşitul activităţii de practică profesională, în conform itate cu fişa disciplinei,
organizatorul îm preună cu partenerul de practică, reprezentat de mentorul desemnat, evaluează
studentul practicant în cadrul unui colocviu şi îi acordă o notă. E v alu area şi notarea finală se
realizează la instituţia de învăţăm ânt a studentului practicant.

VII. O BLIG A Ţ IILE STUDENTULUI PRACTICANT
1. Studenţii practicanţi au obligaţia de a desfăşură activităţi conform fişei disciplinei,
întocmind portofoliul de practică, respectând durata şi perioada solicitate de organizatorul de
practică.
2. Studenţii practicanţi au obligaţia să respecte R egulam entul de ordine interioară al
partenerului de practică, normele de protecţie a muncii şi de apărare îm potriva incendiilor,
specifice activităţii desfăşurate.
3. Prezenţa la practica profesională este obligatorie. în ca z de bo ală sau alte cauze
obiective, practica p rofesion ală se recuperează, respectându-se durata, fară a perturba procesul
de învăţământ.
4. Studenţii practicanţi participă la activităţile şi intervenţiile asistenţilor sociali,
înregistrează observaţiile în jurnalul de practică, form ulează aprecieri argumentate asupra
activităţilor asistate, în tocm esc planuri de intervenţie şi susţin activităţi de profil sub îndrumarea
mentorului.
5. Studenţii practicanţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor consem nate cu
ocazia efectuării practicii profesionale.
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat a s t ă z i ........................................ în două
exem plare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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CONVENTIE DE PILA.CTTCA PROFESIONAI,A
privind desfisurarea practicii prolcsionale de citre stLrdenlii Faculti!ii dc $tiinle ale Educatiei.
Psihologie;i Asistenla Sociali. a Universititii .,Aurel Vlaicu", in cadrul Direcliei de Dezvoltare
$i AsistenJi Comunitari din Arad.

I. PARTILL CO\TRACTUI,UI
1. I:rcultrtea dc $tiinlc ale llducafici, Psihologic si Asistcntir Socirlii, a Universitii!ii
..Aulel Vlaicu", cu sediul in Arad, str. Elena Drigoi, nr.2, reprezentati prin dccan, prof. unir,.
dr.Roman ?\lina, in calitatc dc orgrnizaior de pmctici.
2. Direclia dc l)ezlollare fi Asistenli Comunitari, cu scdiul in Arad, Calea Radnei
nr.250, rcprezenlau prin director, Oana Pervulcscu, in calitate de p{rtcner de practici.

II. OI}1[CTUI, CON\TENTII.]I DE PII-{C'TICi PIiOFESIONAL,I
Prezenta con!cnlic dc praclici prolisionali are ca obieci reglcmcntarca dcsftlulirii
practicii dc carlre sludcrtii l.'acultitiide Stiinle ale EdLrcalici, Psihologic li Asislcnli socirl:t. d. li1
Progrnmul de studii: Asistenti sociali, r'n cadftrl Dircclici dc Dczvollare Si Asistcnlil
Corrunilari din r\rad. conlbrn Legii nr.258/2007. Lcgii Educalici Nalionale nr. l/'2011, l,egii
nr-9/2015 privind practica elevilor $i studenlilor.
Ir. \coPl r coN\ r--\ f rIr DE tR.\(

flc.\ pRoFE\to\^Li

Con!en{ia de practici proi;sionali se incheie

in

scopul asiuurilii unui cadru de

colaborare specializat inrc pirlilc sclnnatarc. in vcde|ea lo[rniuii Si dezvoltirii competenlelor
specillcc prolisici dc asislcnl social, in scnsul eficientizarii integririi li dczvohirii profcsionalc a
absollcntilor din cadrul Programului de studii: Asislc li sociirLl.
r\. Dl rr \ ( oN\ r.N
DE I,t{
PRot.ESto\^LA
Convenlia de practici protisionali sc incheie pe o perioadi cle 3 ani ;i igi produce

\l

ftIt

\( IICi

cfcolelc Jc la dau selrnarii ei dc ci'nr. p:I1i. AnLL:rl saLL Llc comun irrord Darrlile vor face o
reevaluare a aceslei convenlii Si vor conscnlna c\cntualelc modificiri prinlFun aot aditional.
I(ezilie|ea prezentei convcnjii dc practici prolcsional.:r inaintc dc lcrmcn s.ru prclungirca duratci
srle se face nulnai cu acordul scris al anbclo| pi4i.
\,. DEsui;UllARuA Pl{.\Cl rC pROTESTONAT,E
l. Practica profesionali vizeaza lbrmarca Si dczvoltarca cornpetenlelor specilice prof'esiei
de asistcIr socirl. Frcvizulc jr) lliir disciplinci. srb dir.clr indruluarc a nlclrtorul!i d.scmrat.
2. Activitarea dc practici prol'csiooali sc dcsliloari conlbrm Lrnui progranr siptinliniLl,
respecliud nulrirul dc orc prcvizulc in planul dc in\,:rlinriint.
3. Activitatca dc praclicti pNlcsioneli se finalizcazi cu suslincrca i]] cadrul coloc!iului a
unui porlololiu de practici. irlocniit de slLrdentul practicanl conlonn cerinlelor slabilile de
inslilL4ia de r^nvnlimant.

vl. orlr.rGA l rrr,E PAr{l rr.oR

l. Obligxliile orgruiz:rtorului de prrcticir;
a) praclica proi'csionala sc realizcazi sub coordonarca unui cadru didactic cu
specializarea in domeniul asistenlei sociale, pe bur unor conlcn1ii dc practici Si potrivit unor
programc proprii care includ: tlnalitili, tipuri de acti!iLili, documcntclc colnplctate de studenli,
modalilarli $i cril.rii dc cveluarc.
b) asigu|iL cadrul de rcalirarc e ecli\,ilililor dc lbnnare prof'esionalar sfecificc domcniului;

c) asigurA resursclc

umanc

cadre didaclicc $i studenli

-

necesare

derulirii proiectelor ;i

activitdlilor dc praclici prolesionali.
2. Obligxfiile partencrului de practici:
a) si delind o dotare corespunzatoare - logistici, tehnica li tchnologica, nL'ccsara
!alorificirii cuno$tinlelor teoretice ale studentului practicanl in cadrul proccsului dc instruircl
b) si ofere posibilitatea mentorilor, si coordonczc $i si participc Ia cvaluarca dcsfituririi
praclicii proltsionalc a studcnlilor;
c) pe pcrioada practicii prolcsionale, panenerul de praclici, reprezenlal de nreDlorul
dcscmnet, desli$oari programul de activitale in condilii normale, astt'el incat si pelmiti
realizarea aclivilitii de praclici a studeulilor:
d) pe perioada practicii proi'esionale- padenerul de practica, reprezentat de menlorul
desemnat. irDpreuni cu reprezentantul organizatorLrlui de practici (supervizorLrl practici).
rnonitorizcilzi prczcnla la nclivirili Si scmneleaTi .vcnluelelc abelcri elc sludcnrulLl lricricn rl.
instilulici dc in\ rilarm:int;
e) pal1cncrul dc practici susline studentul practicant in realizarea porlololiul de practicar
prot'esionali. punilndu-i la dispozi!ie mijloacelc necesale;
t) partenerul de pmctici cstc obligat si inslruiasci srudcntul practicant cu privirc la
noflrele de proteclic a muncii $i dc apararc impolri\,e incendiilor. specifice activitililor pe care le
Ya destiiura:
g) la slirsilul aclivililii de pruclic,r prolesionali, in coDlor-mitate cu fi5a disciplinei,
org.lnizrlorul ilnpreunal clr parlenerul de practici- reprezentat de mentorul desemnat, eYalueazal
studenlul praclican! in cadrul unui colocviu ;i ii acordi o nota. Evaluarca li notaree finalll se
realizcazi la i|stitLrlia dc ilrvalinlent a stLrdcnlului practicanl.

VII. OI]LIG,A.TIILE STUDtrNTULUI PR\CTICANT
1. Siudcnlii praclicanli au obligalia dc a desli-Llura aclivilaLli conlbrm fi5ei disciplinei.
jnlocDrird porlolblirLI dc practicir. rcsp.clind durata
!i pcrioada solioiLrte dc organirxtorul dc
practici.

2. Sl dcnlii fracticanli au obligatia sar respccte Ilegulamentul de ordine interiorri rl
prrtcncrului dc priLclici. nornlele de proteclie a muncii Si de apirare imporriva incendiilor,
speci llce a0tiviti!ii desfiSUrate.
L Prezenla la practica prof.sional.L csL< obl g-rrorir in c-,2 dc bo.,l.r scu al!e cauze
obiecti\c. praclicr Irrolisional:t se rc.rLpcreazi. respectin.lu se durala. t:rii a pcrturbr frcccsLtl

invilirriinl.
1. Sludcnlii plrcticanti pafticipi la activilililc Si intcr\cnl,iilc asislcnrilor so!irli.
inrcsislrcaTii otrscrlaliile iD jumalul dc practici, lbrfiulcaTi aprecieri arguntentate asupra
acri\ iLililor asislate. irltocmesc planuri dc intcr\,cnlie rii suslin aclivildli de prolll sub indruntarca
dc

Dlenlorului.
5. SlLrdcn!ii frilclicanli au obligxlia de a pastra conldeIlialitater.letelor cLllsentnate
ociLzie clcctuauii practicii prLrksionale.
Prezentul protocol dc cohborard s-a incheia! aslilzi ...........................-.....
exerrplare originale. citc unulpcnlru llcuare parle selnnatalA,
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