
ACORD 
privind efectuarea stagiilor de practică 

Prezentul acord se încheie între: 

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, CUI 4305849, prin 
Facultatea de Geografie, reprezentată legal prin decan, , în calitate de organizator de practică,  

și 

______________________________________, cu sediul în ________________, str. ______________________ nr. ___, 

CUI ___________________________, tel. ___________________________, e-mail ______________________________, 

reprezentată legal prin ____________________________________________________, în calitate de partener de practică. 
ART. 1 
Obiectul acordului 
(1) Părțile au convenit asupra efectuării de stagii de practică, în cadrul activităților partenerului de practică, de către un 

număr de _____ studenți înscriși în ciclurile de studii ale organizatorului de practică după cum urmează: 
a) _____ studenți, ciclul licență, specializarea ________________________________________, Facultatea de Geografie. 
b) _____ studenți, ciclul master, specializarea ________________________________________, Facultatea de Geografie. 
 (2) Stagiul de practică este realizat de practicanți în vederea dobândirii de competente profesionale care exced procesului 

teoretic de învățământ. 
ART. 2 
Statutul practicantului 
(1) Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student al instituției de învățământ superior. 
(2) Raporturile dintre practicant și partenerul de practică nu sunt raporturi individuale de muncă, așa cum sunt acestea 

reglementate de legislația specifică. 
ART. 3 
Condițiile de desfășurare ale stagiilor de practică 
(1) Stagiile de practică vor avea durata de _______ ore. 
 (2) Stagiile de practică vor fi efectuate cu respectarea Legii nr. 258/2007, a O.M.E.C.T. 3955/2008, a Regulamentelor 

interne ale organizatorului și partenerului de practică, precum și a oricăror alte prevederi legale aplicabile în vigoare. 
(3) Organizatorul și partenerul vor desemna persoane însărcinate cu coordonarea stagiilor de practică, cadre didactice 

supervizoare respectiv tutori. 
(4) Persoanele desemnate de părți și prevăzute la aliniatul precedent vor avea competența evaluării activității desfășurate 

de practicanți. 
(5) Informațiile confidențiale ale unei părți intrate în posesia celeilalte părți nu pot fi utilizate sub nicio formă de către 

aceasta din urmă fără un acord prealabil. 
(6) Responsabilitățile concrete ale părților și ale practicanților, alte aspecte legate de buna desfășurare a stagiilor vor fi 

reglementate prin convenții-cadru însoțite de portofolii de practică. 
ART. 4 
Clauze finale 
(1) Prezentul acord se încheie pe durata ________________________________________________. Părțile pot conveni 

asupra prelungirii prin act adițional. 
(2) Comunicările referitoare la executarea acordului și a convențiilor care se vor încheia în baza lui se fac exclusiv în scris 

cu confirmarea recepționării. 

Prezentul acord s-a încheiat azi, __________________, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Organizator Partener 

Decan, Reprezentant legal, 
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GF
!
Acest document, după ce a fost completat, listat în două exemplare, semnate și ștampilate de partenerul de practică, se va depune la secretariatul facultății pentru semnatură și ștampilă din partea organizatorului de practică.După parafarea acordului și de către Facultate, responsabilul de încheierea acordului (student sau cadru didactic) va avea grijă ca unul dintre exemplare să ajungă la partenerul de practică până la începerea stagiului (primului stagiu, dacă acordul s-a incheiat pentru mai mulți studenți).Cel de-al doilea exemplar se va păstra la organizatorul de practică (facultatea). De arhivarea lui se va ocupa responsabilul de practică pe facultate.

GF
!
Încheierea acestui acord intră in atribuțiunile studentului doar dacă el (studentul) este cel care l-a identificat pe partenerul de practică, pe cont propriu.

GF
!
Toate informațiile necesare încheierii acestui acord, cu excepția semnăturii organizatorului, vor fi completate de către partenerul de practică.Acordul poate fi completat și de către student ori un reprezentant al facultății (cadru didactic), după caz, numai dacă au fost obținute toate informațiile necesare din partea partenerului de practică!

GF
!
Partenerul de practică va consemna numărul total de studenți pentru care încheie acest acord, iar apoi, la punctele a) și b), va consemna numărul studenților pe ciclurile de studii. Suma studenților de la punctele a) și b) trebuie sa fie egală cu numărul total al studenților.Se încheie un singur acord (în două exemplare) indiferent de numărul studenților pentru care se încheie acordul, în schimb celelalte documente se întocmesc individual pentru fiecare student în parte.

GF
!
Specializările pentru ciclul master sunt:Amenajare și dezvoltare turistică;Geomatică;Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare;Planificare și dezvoltare regională;Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic;Turism și dezvoltare teritorială (linia maghiară);Ecoturism și dezvoltare durabilă (Gheorgheni);Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistrița);Turism și amenajarea teritoriului (Sighetu Marmației).

GF
!
Specializările pentru ciclul licență sunt:Cartografie;Geografie;Geografia turismului;Hidrologie şi meteorologie;Planificare teritorială.

GF
!
Se va trece numărul de ore pentru un stagiu de practică. Acesta este variabil în funcție de ciclul de studii. La nivel licență stagiile pot fi fie de 30, fie de 60 de ore. La master acest număr, în funcție de specializare, poate să fie de maxim 160 ore (situația de la Amenajare și dezvoltare turistică). Mesaj pentru partener. În privința numărului de ore, întrebați-i pe studenți sau cadrele didactice care se ocupă de studenții respectivi!

GF
!
Se va consemna intervalul în care partenerul de practică oferă studentului (-ilor) posibilitatea efectuării stagiului de practică.Acest interval poate fi de câteva săptămâni, luni, durata unuia sau mai mulți ani universitari ori calendaristici.

GF
!
Nu uitați să treceți data încheierii acordului. Trebuie să fie una dinaintea începerii (primului) stagiului de practică. 

GF
!
Vă rugăm să semnați și să ștampilați acordul!



Către 

Decanatul Facultății de Geografie - UBB, 

 

Subsemnatul/a, ____________________________________________, student/ă în anul ___ 

al/a Facultății Dvs., nivel ____________, la specializarea __________________________________, 

vă rog să binevoiți a-mi aproba efectuarea stagiului de practică ___, din anul de studii ___, la partenerul 

de practică _____________________________________________________________, cu sediul în 

_____________________________, strada ____________________________, nr. ____, cu profil de 

activitate ________________________________________________________________________. 

Atașat acestei solicitări, depun acordul de practică. 

Cluj-Napoca, Semnătura, 

Domnului Decan al Facultății de Geografie, a UBB, Cluj-Napoca 

Decan, 

Se aprobă! 
Avizul cadrului didactic responsabil, 
_____________________________ 
 

Se avizează favorabil! 

GF
!
Această cerere este necesară doar dacă studentul este cel care l-a identificat pe partenerul de practică, pe cont propriu.Înaintea depunerii cererii la secretariatul facultății, solicitați avizul cadrului didactic responsabil de practica colegilor voștri, al cărui nume îl veți completa în spațiul dedicat. În funcție de specificul specializării la care sunteți student, el este cel mai în măsură să aprecieze dacă, prin profilul activității sale, partenerul de practică identificat este adecvat pentru stagiul de practică pe care doriți să-l efectuați.Dacă este vorba de nivelul de studii master sau doriți să efectuați un stagiu de practică în avans, solicitați avizul tutorelui / îndrumătorului de an!După ce s-a obținut acest aviz (semnătura), depuneți cererea împreună cu acordul (documentul din pag. 1 - în două exemplare) la secretariat!

GF
!
Acest document se va lista într-un singur exemplar!După ce vi s-a aprobat cererea, recuperați-o de la secretariat și păstrați-o, pentru orice eventualitate, până la finalizarea studiilor!Rețineți! Până nu ați finalizat procedurile impuse de primele două documente (acordul și cererea), nu puteți începe practica!

GF
!
Completați cererea cu informațiile solicitate!

GF
!
Treceți anul de studii pe care-l frecventați în momentul completării cererii!

GF
!
Nivelul de studii poate fi fie licență, fie master!

GF
!
Specializările pentru ciclul licență sunt:Cartografie;Geografie;Geografia turismului;Hidrologie şi meteorologie.Planificare teritorială.Specializările pentru ciclul master sunt:Amenajare și dezvoltare turistică;Geomatică;Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare;Planificare și dezvoltare regională;Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic;Turism și dezvoltare teritorială (linia maghiară);Ecoturism și dezvoltare durabilă (Gheorgheni);Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistrița);Turism și amenajarea teritoriului (Sighetu Marmației).

GF
!
Stagiile de practică la nivelul licență sunt I și II. Stagiul I este cel al aplicației de primăvară (30 ore), iar II - cel al practicii de vară (60 ore)!La master, la majoritatea specializărilor este vorba de un singur stagiu, nemaifiind menționat tipul; în această situație se va trece I.

GF
!
La anul de studii, veți trece anul pentru care efectuați practica restantă sau în avans!

GF
!
Nu uitați să semnați cererea!

GF
!
Înainte să mergeți pentru aviz, poate ar fi bine să aruncați o privire peste fișa finală de evaluare a studentului de către responsabilul de practică (pag. ), deoarece acolo vi se cere să solicitați cadrului didactic informații despre criteriile de evaluare și să fiți în temă cu ceea ce urmează să întrebați. Daca nu o faceți acum, veți ajunge mai tarziu la concluzia că trebuie să-l mai căutați o dată pe profesor pentru un lucru despre care v-ați fi putut interesa cu această ocazie. 

GF
!
La profil de activitate va trebui să treceți activitatea principală a partenerului de practică. Puteți solicita această informație în momentul încheierii primului document (acord -pag. 1).



 

CONVENȚIE-CADRU 

privind efectuarea stagiului de practică 

în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat 

Prezenta convenție-cadru se încheie între: 

1. UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI”, instituție de învățământ superior cu sediul în Cluj-Napoca 

400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, tel. 0264.405300, fax 0264.591906, e-mail staff@ubbcluj.ro, 

reprezentată de ___________________________________________ în calitate de rector, denumită în continuare 

organizator de practică, 

2. Societatea comercială / instituția publică centrală ori locală / persoana juridică 

_____________________________________________________________, cu sediul în ___________________________, 

str. ________________________________________________, nr. _______, tel. ______________________________, 

e-mail __________________________________, reprezentată de ____________________________________________, 
în calitate de _________________________________________, denumită în continuare partener de practică, 

adresa unde se va desfășura stagiul de practică fiind __________________________________________________,  

3. Dl / Dra / Dna _________________________________________________, cetățean __________________, 

domiciliat(ă)în ___________________________________, str. __________________________________, nr. _____, 

ap.______, jud. ___________________, tel. _________________________, e-mail ___________________________, 

CNP ________________________________, legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria ______ nr. __________________, 

născut la ___________________ în _________________________________________________________, ____________ 

la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, în anul ______, grupa ______, 

specializarea ____________________________________________________, denumit(ă) în continuare practicant. 

ART. 1. Obiectul convenției-cadru 

(1) Convenția-cadru stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică în 

vederea consolidării cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în 

concordanță cu specializarea pentru care se instruiește, efectuat de practicant. 

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competențelor profesionale 

menționate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenții-cadru. 

(3) Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta 

convenție-cadru și în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenție-cadru. 

ART. 2. Statutul practicantului 

Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al 

instituției de învățământ superior. 

ART. 3. Durata și perioada desfășurării stagiului de practică 

(1) Stagiul de practică va avea durata de _____ de ore. 

(2) Perioada desfășurării stagiului de practică este de la _____________________________________ 

până la _________________________________. 

ART. 4. Plata și obligațiile sociale 

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare): 

□ se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de 

prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. 

□ nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă. 

□ se efectuează în cadrul unui proiect finanțat din Fondul Social European. 

□ se efectuează în cadrul Proiectului _________________________________________________________. 

 (2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situația 

în care convenția nu se derulează în cadrul unui contract de muncă. 

(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepția 

situației în care practicantul are statut de angajat. 

(4) Partenerul de practică poate totuși acorda practicantului o gratificare, un premiu sau avantaje 

în natură, specificate la art. 12. 
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GF
!
Acest document, după ce a fost completat, listat în trei exemplare, semnate de student, semnate și ștampilate de partenerul de practică, semnate de cadrul didactic responsabil și de către tutore (cea de a treia pagină a documentului) se va depune la secretariatul facultății pentru semnatură și ștampilă din partea organizatorului de practică.Din momentul parafării convenției și de către Facultate, studentul își poate începe stagiul de practică.Studentul va avea grijă să ridice de la secretariatul facultății toate cele trei exemplare semnate și să le distribuie după cum urmează: unul partenerului de practică, unul responsabilului de practică (cadrul didactic care i-a acordat avizul favorabil pe cerere), iar ultimul îl va reține pentru sine.

GF
!
Întrebați, eventual chiar la incheierea acordului (primul document), ce funcție deține reprezentantul partenerului de practică (cel care a semnat acordul) în cadrul societății / instituției! Trebuie sa-i treceți funcția la ”în calitate de”!

GF
!
Toate informațiile solicitate la punctul 2 vor fi furnizate de partenerul de practică (societatea sau instituția la care veți efectua practica), iar rubricile dedicate vor fi completate fie de un reprezentant desemnat al partenerului, fie de către student!

GF
!
Se va trece numărul de ore pentru un stagiu de practică. Acesta este variabil în funcție de ciclul de studii și tipul de stagiu. Stagiile de practică la nivelul licență sunt I și II. Stagiul I este cel al aplicației de primăvară (30 ore), iar II - cel al practicii de vară (60 ore)! La master acest număr, în funcție de specializare, poate să fie de maxim 160 ore (situația de la Amenajare și dezvoltare turistică). În privința numărului de ore, întrebați-i pe studenți sau cadrele didactice care se ocupă de studenții respectivi!Studenții de la ciclul de studii master, dacă nu cunosc numărul total de ore alocat stagiului de practică, vor solicita această informație tutorelui / îndrumătorului de an!

GF
!
Perioada va fi stabilită de către partenerul de practică!

GF
!
Bifează partenerul de practică sau studentul, după ce solicită informații de la partener.Dați click!

GF
!
Se completează doar dacă s-a bifat acest punct!
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ART. 5. Responsabilitățile practicantului 

(1) Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de 

lucru stabilit și să execute activitățile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de 

practică, în condițiile respectării cadrului legal cu privire la volumul și 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 își rezervă 

dreptul de a anula convenția-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului 

și al tutorelui și a înștiințat conducătorul instituției de învățământ unde practicantul este înscris și 

după primirea confirmării de primire a acestei informații 

(3) Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care și 

le-a însușit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. 

(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are 

acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț 

sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de 

practică. 

ART. 6. Responsabilitățile partenerului de practică 

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariații 

proprii și ale cărui obligații sunt menționate în portofoliul de practică, parte integrantă a Convenției-

cadru. 

(2) În cazul nerespectării obligațiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 

supervizor, aplicându-se sancțiuni conform regulamentului de organizare și funcționare al instituției de 

învățământ superior. 

(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligația de a face practicantului 

instructajul cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în 

vigoare. Printre responsabilitățile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru 

securitatea și sănătatea în muncă a practicantului, precum și pentru comunicarea regulilor de prevenire 

asupra riscurilor profesionale. 

(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare 

pentru dobândirea competențelor precizate în portofoliul de practică. 

(5) Partenerul de practică are obligația de a asigura practicanților accesul liber la serviciul de 

medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice. 

ART. 7. Obligațiile organizatorului de practică 

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, 

organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice. 

(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele 

luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenții, conducătorul instituției de 

învățământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică 

conform convenției-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică și după 

primirea confirmării de primire a acestei informații. 

(3) În urma desfășurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului 

numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise și în Suplimentul la diplomă, 

potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului). 

ART. 8. Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de 

practică): 

Dl / Dna ______________________________________________, funcția __________________________________, 

telefon _____________________________, e-mail _____________________________________. 

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea 

organizatorului de practică: 

Dl / Dna ______________________________________________, funcția __________________________________, 

telefon _____________________________, e-mail _____________________________________. 

ART. 9. Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile 

Numărul de credite transferabile ce vor fi obținute în urma desfășurării stagiului de practică este 

de 

ART. 10. Raportul privind stagiul de pregătire practică 

(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor 

evalua practicantul în permanență. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor profesionale, 

cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică 

(disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de 

ordine interioară al întreprinderii/instituției publice etc.). 

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de 

dobândire a competențelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării 

practicantului de către cadrul didactic supervizor. 

(3) Periodic și după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică 

care va cuprinde: 

- denumirea modulului de pregătire; 

GF
!
3 credite sunt alocate stagiilor I și II la nivel licență.La nivel master, numărul creditelor diferă in funcție de specializare.Consultați contractul de studii sau solicitați această informație îndrumătorului de an!
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- competențe exersate; 

- activități desfășurate pe perioada stagiului de practică; 

- observații personale privitoare la activitatea depusă. 

ART. 11. Sănătatea și securitatea în muncă. Protecția socială a practicantului 

(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada și pe 

teritoriul statului unde se desfășoară stagiul de practică. Dacă stagiile se desfășoară pe teritoriul 

României, studenții sunt asigurați prin efectul legii (art. 213 din Legea nr. 95/2006). 

(2) Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și 

securitatea în muncă a practicantului pe durata stagiului de practică. 

(3) Practicantului i se asigură protecție socială conform legislației în vigoare. Ca urmare, conform 

dispozițiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu 

modificările și completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislația privitoare la accidentele 

de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice. 

(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării 

la lucru, partenerul de practică se angajează să înștiințeze asigurătorul cu privire la accidentul care 

a avut loc. 

ART. 12. Condiții facultative de desfășurare a stagiului de pregătire practică 

(1) Gratificări sau premii acordate practicantului, dacă este cazul:  

______________________________________________________________________________________________________. 

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la și la locul desfășurării stagiului de practică, 

tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.), dacă este cazul: 

______________________________________________________________________________________________________. 

(3) Alte precizări: ______________________________________________________________________________. 

ART. 13. Prevederi finale 

Prezenta Convenție-cadru s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte, la data de ___________________________________. 

 

Rector – Instituție de 

învățământ superior 

(Organizator de practică) 

Reprezentant – Societate 

comercială, instituție 

centrală ori locală, 

persoană juridică 

(Partener de practică) 

Student / masterand 

(Practicant) 

Numele și 

prenumele 
   

Data    

Semnătura    

Ștampila    

 

Am luat cunoștință, 

 Cadru didactic supervizor Tutore 

Numele și 

prenumele 
  

Funcția   

Data   

Semnătura   

 

GF
!
Punctele 1, 2 și 3, de la art. 12, se completează,  dacă este cazul, de către partenerul de practică, prin reprezentantul său, ori de către student după ce a solicitat aceste informații de la partener.

GF
!
Data trebuie să fie anterioară primei zile de practică, dar nu mai veche decât cea a semnării acordului (fișierul 1)! Dacă acordul s-a semnat instituțional (prin intermediul unui reprezentant - cadru didactic - al facultății), iar data nu îi este cunoscută studentului, se va trece data din ziua semnării documentului de către partenerul de practică.O completează studentul!

GF
!
Listați convenția - cadru în trei exemplare! Semnați documentul, solicitați semnătura și ștampila din partea partenerului, obțineți semnătura tutorelui, a cadrului didactic și depuneți toate exemplarele la secretariat pentru avizul din partea instituției de invațământ!



 

FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ A STUDENTULUI LA 

ACTIVITĂȚILE AFERENTE STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 
Această fișă se completează zilnic de către studentul / masterandul practicant. La sfârșitul stagiului de 

practică fișa individuală de prezență este validată de tutore și contrasemnată de către reprezentantul legal al 

instituției în care s-a desfășurat stagiul de practică. 

Numele și prenumele practicantului: ______________________________________________________ 

Facultatea de Geografie, specializarea: _____________________________________, anul de studii: _____ 

Numele și prenumele tutorelui de practică: ________________________________________________ 

Partenerul de practică: ____________________________________________________________________ 

Data începerii stagiului de practică: _______________________________ 

Data finalizării stagiului de practică: ______________________________ 

Data 
Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. 

total 

ore 

Descrierea pe scurt a activităților realizate 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Facultatea de Geografie 
Str. Clinicilor nr. 5-7 

Cluj-Napoca, RO-400006 
Tel.: 0264 - 59 61 16 

geogra@geografie.ubbcluj.ro 
http://geografie.ubbcluj.ro/ 

GF
!
Acest document se întocmește într-un singur exemplar. Fișa va fi completată de către student în fiecare zi de practică.În final, fișa individuală de prezență se va preda cadrului didactic responsabil (cel de la care ați obținut avizul pe cerere - documentul 2) pentru evaluare și acordarea notei pentru practică.Rețineți! Nu puteți începe stagiul de practică dacă nu ați finalizat precedentele documente, cu toate semnăturile obținute!

GF
!
Deoarece este mai greu de previzionat momentul încheierii stagiului, se va completa doar data începerii. Aceasta nu poate fi anterioară celei consemnate în convenția-cadru la rubrica (ultima) de ”luare la cunoștință” de catre responsabilul de practică și tutore. Data finalizării se va consemna (de mână) la finele stagiului. 

GF
!
După ce se vor epuiza rubricile primei pagini a acestui document, listați pagina 2 sau, dacă ajungeți la concluzia că rubricile ultimei pagini vor fi suficiente pentru consemnarea activității, listați-o doar pe cea din urmă!Dacă ați fost nevoiți să apelați o dată sau de mai multe ori la pagina 2, pe finalul practicii se va lista ultima pagină, care va fi plasată la finele fișei individuale de prezență.Rețineți! Ultima pagină (indiferent că va fi a doua, a treia sau a n-a) a acestui document va trebui să conțină trei semnături - a reprezentantului partenerului de practică, a tutorelui de practică (persoana care s-a ocupat de student) și a studentului, precum și numărul total de ore de practică efectuate.



 

Data 
Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. 

total 

ore 

Descrierea pe scurt a activităților realizate 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Data 
Ora 

sosirii 

Ora 

plecării 

Nr. 

total 

ore 

Descrierea pe scurt a activităților realizate 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Număr total de ore: _______ 

PARTENER DE PRACTICĂ PRACTICANT 

Reprezentant legal, Student / Masterand, 

________________________ ________________________ 

Tutore, 

________________________ 



 

 

 

RAPORTUL DE EVALUARE A STUDENTULUI DE CĂTRE TUTORE 

Numele și prenumele practicantului: ______________________________________________________ 

Facultatea de Geografie, specializarea: _____________________________________, anul de studii: ______ 

Numele și prenumele tutorelui de practică: _________________________________________________ 

Partenerul de practică: ____________________________________________________________________ 

Data începerii stagiului de practică: _______________________________ 

Data finalizării stagiului de practică: ______________________________ 

Criterii de evaluare și ponderea 
acestora în nota finală 

Calificativul acordat (și punctajul aferent) 
Punctaj

/criteriu Excelent 
Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

1. Interesul și motivația în 
desfășurarea activității 

20% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

2. Capacitatea de a-și asuma 
responsabilități legate de obligațiile 
sale; realizarea sarcinilor primite 

20% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

3. Capacitatea demonstrată de 
soluționare a problemelor 

20% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

4. Capacitatea de adaptare la 
situațiile întâlnite 

10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

5. Inițiativă în planificarea și 
executarea activităților sale 

10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

6. Eficiență în comunicările verbale 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

7. Capacitatea de a munci în echipă 
– de a stabili bune relații 

10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

Nota finală 100%   

 
Notă: 
1. Se va încercui nota acordată studentului pentru fiecare criteriu în parte. 
2. Punctajul total pe fiecare criteriu se obține înmulțind ponderea criteriului în nota finală cu punctajul acordat 
pentru criteriul respectiv. 
3. Nota finală reprezintă suma punctajelor obținute pentru fiecare criteriu. 

Nota sub 5 nepromovat 

 

Facultatea de Geografie 
Str. Clinicilor nr. 5-7 

Cluj-Napoca, RO-400006 
Tel.: 0264 - 59 61 16 

geogra@geografie.ubbcluj.ro 
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GF
!
La finalul stagiului, acest document (într-un singur exemplar) va fi pus la dispoziția tutorelui de practică!Acest document poate fi completat și în format digital, listându-se ulterior. De aceea, întrebați-l pe tutore care dintre variante o preferă - listată sau digitală - și procedați in consecință.Dacă tutorele vă solicită formatul digital al acestui document, dezarhivați ”Practica_documente arhivate” și utilizați fisierul 5!

GF
!
Documentul, după ce se finalizează, va trebui predat cadrului didactic responsabil, pentru evaluare și acordarea notei pentru practică.

GF
!
Se va avea în vedere corespondența acestor date cu cele consemnate de către practicant pe fișa individuală de prezență a studentului!

GF
!
Evaluarea se va face de către tutorele de practică, bifându-se nota acordată (click cu mouse-ul), iar în ultima coloană se va consemna punctajul obținut pentru fiecare criteriu în parte, Pe ultima linie se va trece nota finală, obținută prin însumarea punctajelor parțiale obținute la fiecare criteriu.În situația în care completarea acestui document se va face manual post-listare, notele acordate se vor încercui.



 

Punctele forte ale studentului: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Puncte de ameliorat și observații: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Data, Semnătura tutorelui de practică, 

GF
!
Această pagină a documentului va fi completată de către tutorele de practică. Acest lucru poate fi realizat în varianta digitală, prin completarea spațiilor editabile dedicate.De asemenea, completarea paginii poate fi făcută și în forma scrisă de mână, după ce s-a tipărit pagina respectivă.

GF
!
Nu uitați să completați data, care poate fi corespondentă cu data ultimei zile de practică sau una ulterioară acesteia.Nu uitați să semnați documentul!Vă multumim!



 

 

 

FIŞA FINALĂ DE EVALUARE A STUDENTULUI  

DE CĂTRE RESPONSABILUL DE PRACTICĂ 

Numele și prenumele practicantului: ______________________________________________________ 

Facultatea de Geografie, specializarea: _____________________________________, anul de studii: ______ 

Numele și prenumele tutorelui de practică: _________________________________________________ 

Partenerul de practică: ____________________________________________________________________ 

Numele și prenumele responsabilului de practică: ___________________________________________ 

Data începerii stagiului de practică: _______________________________ 

Data finalizării stagiului de practică: ______________________________ 

Perioada de 
evaluat 

Evaluator Baza de evaluare Pondere Nota 

La finalul 
stagiului 

Responsabil    

Pe parcursul 
stagiului 

Tutore    

Nota finală:  

 

Semnătura responsabilului de practică, 

__________________________________ 
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GF
!
Această fișă (într-un singur exemplar), cu prima sa parte precompletată de către student, se va pune la dispoziția responsabilului de practică.Documentul poate fi stocat de către cadrul didactic și în format digital. De aceea, întrebați-l pe profesorul responsabil care dintre variante o preferă - listată sau digitală - și procedați in consecință.Dacă vi se solicită formatul digital al acestui document, dezarhivați ”Practica_documente arhivate” și utilizați fișierul 6!Pentru stocarea documentului în format digital propunem următoarea denumire pentru fișier:Ffp Numele PrenumeleFfp - abreviere de la fișa finală practică.

GF
!
Studentul are obligația de a solicita informații ferme cadrului didactic responsabil în privința bazei de evaluare și a ponderii rezultatelor tutorelui și a responsabilului în stabilirea notei finale, altfel spus - privind conținutul tabelului de mai jos.

GF
!
Nota finală se acordă prin rotunjire la nivelul unităților (fără zecimale).

GF
!
Elementele consemnate la rubrica ”baza de evaluare” sunt orientative. Fiecare cadru didactic responsabil, în funcție de specificul specializării și al ciclului de studii, este abilitat să particularizeze aceste criterii, putând elimina dintre cele existente sau include altele noi.Același cadru didactic are sarcina de a stabili ponderile, care și acestea sunt orientative, în care rezultatul tutorelui și al său personal vor conta în economia notei finale.


	2_Cerere

	nr: 
	activitate: Stagiu de practica
	Text1: 
	Check Box4: Off
	str: 
	part: 
	nivel LM: 
	stagiu: 
	stagiu an: 
	loc: 
	data ac: 
	tel part: 
	mail part: 
	RL part: 
	nume stud: 
	an crt: 
	spclz: 
	cd resp: Gabriela Ilieș
	data conv: 
	funcția cd: Conf. univ. dr.
	tutore: 
	functia tut: 
	CUI: 
	total stud: 
	stud lic: 
	spclz lic: Geografia turismului
	stud mast: 
	spclz mast: Turism si amenajarea teritoriului
	ore pract: 60
	durata ac: 
	decan: prof. univ. dr. Dănuț Petrea
	calit RL: 
	adresa pract: 
	cetatean: 
	str stud: 
	nr std: 
	str std: 
	jud std: 
	tel std: 
	mail std: 
	CNP std: 
	CI ser: 
	CI nr: 
	data std: 
	loc nast std: 
	gr: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	pana la: 
	ore stg: 60
	de la: 
	nume proiect: 
	std master: 
	tel tut: 
	mail tut: 
	tel cd: 0262318820
	mail cd: gabriela.ilies@ubbcluj.ro
	premii: 
	avantaje: 
	precizari: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Text8: 1. Fișa individuală de prezență2. Raport / caietul de practică / document(e) relevant(e) pentru activitatea studentului în cadrul unității / societății partenere3. Colocviu
	Text12: Fişa de evaluare a studentului de către tutore
	data fin stg: 
	rector: acad. prof. Ioan Aurel Pop
	loc stud: 
	data start stg: 
	Punctaj 1: 10
	Punctaj 2: 10
	Punctaj 3: 10
	Punctaj 4: 10
	Punctaj 5: 10
	Punctaj 6: 10
	Punctaj 7: 10
	% cd: 60%
	% tut: 40%
	nota cd: 
	nota tut: 
	nota fin: 
	credite: 
	Check Box81: Off
	p forte: 
	p slabe: 


