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REGULAMENT  
DE DESFĂŞURARE A PRACTICII STUDENŢILOR  

 
În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – 

aprobat în şedinţa Senatului UTC-N din 16 noiembrie 2000 şi cu Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor utilizând sistemul ECTS - aprobat în şedinţa 

Senatului UTC-N din 2 septembrie 2005 
 

 1.  Practica studenţilor din anul I, II şi III, stabilită prin planurile de învăţmânt, este 
obligatorie şi se încheie cu notǎ.  
 2. Studenţii din anul I vor efectua practica la atelierele UTC-N sub coordonarea 
îndrumǎtorilor de an şi grupă. 
 3. Studenţii din anii, I IPM-Zalău, II şi III vor efectua practica la societǎţi comerciale, 
firme, instituţii cu profilul de activitate apropiat de cel al domeniului şi specializǎrii la care 
studentul este inscris,unitati cu care Facultatea are încheiate convenţii de colaborare, în una 
din formele: 
 - comasat, în grupuri restrânse, la societǎţi comerciale, firme, instituţii din municipiul 
Cluj-Napoca cu coordonare efectuată de cadre didactice şi/sau specialişti de la locul de 
efectuare a practicii; 
 - individual, la o  societate comercială, firmă, instituţie  aleasă de student şi situată de 
preferinţă în localitatea de domiciliu cu coordonare efectuată de cadre didactice şi/sau 
specialişti de la locul de efectuare a practicii. 

4. Activitatea de practică a studenţilor din anul I (60 ore) va fi programată pe parcursul 
semestrului II şi va fi inclusă în orarul studenţilor. Studenţii din anii II şi III vor efectua 
cele 90 ore de practică, 3 săptămâni, după sesiunea de vară. 

5. Studenţii au obligaţia de a identifica locul de desfăşurare a practicii şi de a depune la 
decanatul Facultăţii. până în data de 15 mai, Convenţia de Colaborare. Convenţia de 
Colaborare cuprinde responsabilităţile Facultăţii de Stiinţa şi Ingineria Materialelor şi cele ale 
unităţii în care se efectuează practica.  

6. Practica se desfăşoară pe baza  programei  stabilite pentru fiecare specializare şi an 
de studiu. Programa de practicǎ va fi adusǎ la cunoştinţa studenţilor de către cadrele didactice 
coordonatoare  şi va fi prezentată pe site-ul:  www.utcluj.ro/Facultatea de Stiinta si Ingineria 
Materialelor. 

http://www.utcluj.ro/Facultatea


 7. În timpul practicii, studentul va întocmi un  Caiet de practică sau un Raport asupra 
problematicii abordate - în concordanţă cu programa stabilită. 

8. Evaluarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea practicǎ se face, prin 
verificare, în ultima zi de practicǎ, de cǎtre o comisie formatǎ din minim trei cadre didactice 
(un preşedinte-Conferenţiar sau Profesor + douǎ cadre didactice coordonatoare de practicǎ). 
În comisia de evaluare a cunoştinţelor pot sa fie cooptaţi şi reprezentanţi ai societǎţilor 
comerciale, instituţiilor  unde studenţii au desfǎşurat practica. 

9. Notarea se va face prin respectarea urmǎtoarelor criterii: 
- prezenţǎ şi implicare a studentului pe parcursul activitǎţii de practicǎ (pondere 40%) 
- calitatea materialului grafic prezentat (aspect, conţinut) (pondere 30%) 

 - modul şi nivelul prezentǎrii activitǎţii desfǎşurate (pondere 30%) 
10. Studenţii care nu îşi încheie practica la sfârşitul perioadei planificate sau nu 

promovează la colocviul de practică vor  fi obligaţi sa  refacă complet modulul de practicǎ iar 
evaluarea cunoştinţelor dobândite  se va face în sesiunea din septembrie în faţa aceleiaşi 
comisii.  

11. Rezolvarea cazurilor excepţionale sunt de competenţa Biroului Consiliului 
Facultǎţii de Stiinţa si Ingineria Materialelor. 

 
Prezentul Regulament s-a aprobat în şedinţa Consiliului Facultǎţii de Stiinţa si 

Ingineria Materialelor din data de 22 ianuarie 2007 şi intrǎ în vigoare începând cu anul 
universitar 2006-2007. 

 
 
 

 


