Regulament de desfășurare a practicii de specialitate

1. Studenții de la programele de studii Matematică informatică, Informatică și Informatică
Aplicată, au obligația de a efectua practica de specialitate la finalul anului II de studii.
2. Durata practicii va fi de 120 de ore, fără a se depăși 8 ore pe zi.
3. Practica se va desfășura la firme sau companii IT, unități publice sau economice care au
compartiment IT, la licee sau școli generale.
4. Facultatea va asigura pentru minim 50% dintre studenți locuri de practică, dintre care cel
puțin jumătate vor fi în afara instituției.
5. Cei mai merituoși studenți pot opta pentru unitățile cu care Facultatea de Științe Exacte are
încheiat un acord de parteneriat în acest sens. Ceilalți studenți își vor găsi singuri unitatea în care
vor desfășura stagiul de practică, dar pentru care au nevoie de acordul facultății.
6. Până la data de 29 mai se va depune la secretariatul facultății o cerere în vederea aprobării
desfășurării practicii de specialitate într-o anumită instituție (a se vedea modelul în “Formulare
utile”). În absența aprobării cererii, nu este posibilă desfășurarea practicii la acea instituție.
7. Practica de specialitate se organizează și desfășoară pe baza unei convenții de colaborare
încheiată între instituția în care studentul desfășoară practica, facultate și student (a se vedea
modelul în “Formulare utile”).
8. În cadrul stagiului de practică studenții sunt obligați să desfășoare activități relevante pentru
programul de studiu pe care îl urmează.
9. In timpul efectuării stagiului de practică fiecare student va completa un caiet de practică (a se
vedea modelul în “Formulare utile”).
10. Pentru studenții plecați în mobilități Erasmus sau alte programe susținute de Uniunea
Europeană în perioada în care este programat stagiul de practică, rezultatul este echivalat conform
contractului de studii, pe baza punctelor de credit obținute.
11. Studenții care desfășoară activități de specialitate (prin convenții, contracte de muncă, etc) pe
durata anului calendaristic curent pot raporta această activitate ca practică de specialitate,
respectând condițiile din regulament.
12. Colocviul de practică se realizează în sesiunea de examene din iulie, de la sfârșitul anului II,
iar notarea se va face pe baza Portofoliului de practică ce conține: cererea aprobată, convenția, fișa
de observație și caietul de practică.
13. Neefectuarea stagiului de practică atrage după sine considerarea ca restanță la disciplina
Practică de specialitate, care va presupune refacerea stagiului de practică în anul universitar
următor.
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