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 Prezenta metodologie de organizare a stagiilor practice pentru studenții Facultății de Istoria 

și Teoria Artei stabilește modul de organizare și funcționare a acestor stagii precum și documentele 

care certifică realizarea stagiului de către fiecare student. 

 Stagiile de pregătire practică se pot realiza pe durata întregului an universitar și vor totaliza 

un număr de 42 de ore/semestru. 

 Stagiile de practică pentru studenți se organizează în conformitate cu Legea Educației 

Naționale nr. 1/20111, Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților și Ordinul 

Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008  privind aprobarea Cadrului general 

de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de 

masterat. În baza cadrului legal menționat, termenii folosiți în prezenta metodologie vor fi definiți 

după cum urmează: 

Stagiu de practică - activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu planul de învățământ, 

care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul 

programului de instruire. (Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților Capitolul I, 

Dispoziții generale, Art. 1)  

Organizator de practică - instituția de învățământ superior care desfășoară activități instructiv-

educative și formative.( Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților Capitolul I- 

Dispoziții generale, Art. 3, alineatul (1).) 

Partener de practică - instituția sau orice altă persoană juridică ce desfășoară o activitate în 

corelație cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educației, Cercetării și 

Tineretului și care poate participa la procesul de instruire practică a studenților și masteranzilor. 

(Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților Capitolul I- Dispoziții generale, Art. 3, 

alineatul (2).) 

Practicant - studentul sau masterandul care desfășoară activități practice pentru consolidarea 

cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu 

                                                            
1 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, sectiunea 10, articolul 150, alineatul 4 precizează: În cadrul studiilor 
universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. Universităţile au obligaţia de a asigura un 
minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 50% în afara universităţilor. 
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specializarea pentru care se instruiește. (Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților 

Capitolul I- Dispoziții generale, Art.2) 

Coordonatorul de practică/ cadrul didactic supervizor se va ocupa de planificarea, organizarea 

și monitorizarea desfășurării  activității pe parcursul stagiului de practică. 

Acordul de parteneriat - documentul cadru încheiat între organizatorul de practică și partenerul 

de practică care stabilește cadrul general al parteneriatului în scopul bunei organizări și desfășurări 

a activității de practică a studenților. (Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților 

Capitolul II- Elemente organizatorice, Art. 4, alineatul (1)) 

Convenția de practică - documentul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de 

practică și practicant a cărui formă este stabilită în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

La sfârșitul activității de practică, organizatorul împreună cu partenerul de practică 

efectuează o evaluare a performanței practicantului și îi acordă o notă (Legea nr. 258/2007 privind 

practica elevilor și studenților Capitolul III - Obligațiile părților Secțiunea 1 - Partenerul de 

practica, Art.15, alineatul (1).) 

Conform Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților Capitolului III, Art. 23, 

alineat 2, Partenerul de practică are obligația de a stabili un program de lucru flexibil care să 

permită practicantului să frecventeze cursurile școlare și să participe la examenele pentru 

evaluarea cunoștințelor teoretice conform programului școlar.  

 

În cazul în care studenții aleg un partener de practică altul decât cei aflați pe lista anunțată 

de Facultatea de Istoria și Teoria Artei, se va semna unui acord de parteneriat între Facultatea de 

Istoria și Teoria Artei (organizatorul de practică) și partenerul de practică respectiv. 

 

În timpul desfășurării stagiului practic, cele trei părți semnatare ale convenției de practică 

(organizatorul de practică, studentul practicant, partenerul de practică) au următoarele 

responsabilități: 

• Pentru Partenerul de practică:  

- Partenerul de practică are obligația de a respecta termenii Convenției de practică, a ține permanent 

legătura cu Coordonatorul de practică/ cadrul didactic supervizor și a-l contacta pe acesta din urmă, 

în cazul în care studentul practicant nu va respecta obligațiile agreate.  



4 
 

- Să instruiască studentul practicant cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în 

conformitate cu legislația în vigoare.  

- Să desemneze un tutore de practică. Acesta are obligația de a aviza Caietul de practică întocmit 

de către student și de a completa o fișă de evaluare a studentului practicant la sfârșitul stagiului 

practic. 

- Să pună la dispoziția studentului practicant instrumente specifice de lucru, acolo unde este cazul.  

- Să implice studenții în activități specifice domeniului pe care îl reprezintă, în vederea asigurării 

unui context favorabil formării de competențe profesionale în domeniu.  

- Să pună la dispoziția studentului datele necesare completării Caietului de practică.  

- Să asigure studentului practicant, pe parcursul derulării stagiului de practică, posibilitatea 

desfășurării activității în toate compartimentele relevante ale instituției. 

- Să raporteze universităților organizatoare de practică eventualele incidente în care au fost 

implicați studenții.  

• Pentru Facultatea organizatoare de practică: 

- Să desemneze un coordonator activități practice, responsabil cu planificarea, organizarea și 

supravegherea desfășurării pregătirii practice.  

- Să se asigure că derularea stagiului de practică este în acord cu angajamentele stabilite prin 

Convenția de practică.  

• Pentru studentul practicant: 

- să se prezinte la locul desfășurării stagiului de practică în perioada stabilită, să respecte 

regulamentul de ordine interioară, pus la dispoziție de conducerea firmei/organizației/instituției în 

care se derulează stagiul. 

- să respecte durata, perioada stagiului și programul de lucru agreat cu instituția parteneră 

de practică. 

- să desfășoare activitățile specificate de tutore în conformitate cu conținutul Caietului de 

practică, în condițiile respectării cadrului legal cu privire la volumul de muncă și dificultatea 

acestuia.  

- să nu folosească, sub nicio formă, informațiile la care are acces în timpul stagiului despre 

partenerul de practică, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, în timpul sau după 

terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.  
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Stagiul de practică va fi recunoscut de către Facultate prin acordarea unor puncte de credit 

și a unei note, în conformitate cu normele stabilite prin planul de învățământ. 

Pentru a încheia stagiul de practică și a primi notă, studentul va prezenta Coordonatorului 

de practică/ cadrului didactic supervizor următoarele documente:  

1. Un Caiet de practică, ce va fi avizat de tutorele de practică. 

2. O fișă de evaluare a studentului practicant completată și semnată de tutorele de practică. 

 

Criterii folosite în evaluarea stagiului practic al studentului: 

Evaluarea studentului este efectuată de tutorele de practică sau de cadrul didactic 

supervizor și trebuie să determine calitatea pregătirii acestuia pe parcursul stagiului de practică.  

Criterii pentru evaluarea modului de îndeplinire a sarcinilor în cadrul stagiului practic: 

o Gradul de eficiență  

o Gradul de organizare  

o Comunicarea 

o Creativitatea și inițiativa  

o Lucrul în echipă  

 
Anexe: 
 
Acord de parteneriat 
Convenție de practică 
Caiet de practică 
Fișă de evaluare a studentului practicant 
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Nr. ______/_________ 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

între 

Facultatea de Istoria și Teoria Artei, Universitatea Națională de Arte din București, str. General 

Budișteanu nr. 19, sect. 1, reprezentată prin Director de Departament asist. univ. dr. Ada Hajdu  

 

și 

 

................................................................................................................. 

 

 

 

Art. 1. Obiectivele parteneriatului: 

1. Efectuarea stagiului de practică al studenților Facultății de Istoria și Teoria Artei. 
Acest obiectiv are în vedere: 

- aprofundarea cunoștințelor și dobândirea de noi competențe prevăzute în curricula 
universitară, prin plasarea studenților în situații reale de muncă; 

- creșterea motivației pentru pregătirea teoretică și practică a studenților, printr-o mai bună 
cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia; 

- pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică 
în perioada studiilor universitare; 

- intensificarea rolului instituției partenere în procesul de formare profesională a studenților 
prin stabilirea unui dialog între instituție și facultate, prin prezentarea nevoilor actuale ale 
instituției în ceea ce privește activitatea de instruire a studenților.  

 
Art. 2. Activități generale în cadrul parteneriatului: 

1. Primirea de studenți în practică în cadrul instituției și plasarea acestora în situații reale de 
muncă; supravegherea și evaluarea activității practicanților atât de către coordonatorul de 
practică/cadrul didactic supervizor cât și de către tutorele de practică. 
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2. Participarea personalului calificat din instituție la instruirea practică a studenților. 
3. Acordarea de asistență pentru inserția profesională a absolvenților și informarea acestora 

cu privire la ofertele de muncă din instituție. 
Art.3. Alte prevederi: 

- Obiectivele și activitățile prezentului acord de parteneriat pot fi completate pe parcurs, cu 
acordul ambelor părți. 

- Prezentul acord de parteneriat constituie cadrul general pe baza căruia se vor încheia convenții 
de practică pentru fiecare student în parte. 

- Din partea Facultății persoana de contact/responsabilă pentru derularea acordului este asist. 
univ. Ada Hajdu, Director de Departament, 0728233371, ada.hajdu@yahoo.com, iar din partea 
Instituției persoana de contact/responsabil(ă) pentru derularea acordului este 
…………………………………….. (nume, date de contact). 

- Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an, începând cu data semnării și 
înregistrării documentului, cu condiția ca nici una dintre părți să nu ceară desființarea sa. 
Cererea de reziliere trebuie formulată în scris și transmisă celeilalte părți cu cel puțin o lună 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acordului și cu cel puțin 15 zile înainte de data 
rezilierii. 

- Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 

Părți semnatare: 

 

Facultatea de Istoria și Teoria Artei, 
Universitatea Națională de Arte din București 

Partener 

 

Director de Departament, 

 

 

Asist. univ. dr. Ada Hajdu 

 

 

 

  

mailto:ada.hajdu@yahoo.com
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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 NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI – FACULTATEA 

DE ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI, instituție de învățământ superior cu sediul în București, str. 

General Constantin Budișteanu nr. 19, sector 1, telefon 0213124551, reprezentată prin Director de 

Departament asist. univ. dr. Ada Hajdu, în calitate de organizator de practică, denumită astfel în 

continuare în cuprinsul Convenției, 

2. Societatea comercială/instituția publică/organizația non-guvernamentală/persoana 

juridică ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________             , 

cu sediul în    , str.    ___ nr.  , tel.       , 

reprezentată prin      __________, în calitate de partener de 

practică, denumită astfel în continuare în cuprinsul Convenției, 

     3. D-nul/ D-ra/ D-na                      ,      

student/masterand la Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Istoria și Teoria 

Artei în anul              , în calitate de practicant, denumit(ă) astfel în continuare în cuprinsul 

Convenției, 

    Și cuprinde următoarele clauze: 

Art. 1.  Obiectul convenției-cadru 

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

modalitățile de derulare și conținutul acestuia, în vederea consolidării cunoștințelor teoretice și 

pentru formarea abilităților practicantului, pentru aplicarea lor în concordanță cu specializarea 

pentru care se instruiește acesta. 

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

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

Art. 2.  Statutul practicantului 

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

instituției de învățământ superior. 
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     Art. 3.  Durata și perioada desfășurării stagiului de practică 

    (1) Stagiul de practică va avea durata de 42 de ore/semestru. 

Art. 4.  Plata și obligațiile sociale 

    (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul programului de pregătire a studenților 

iar relațiile dintre practicant și partenerul de practică nu sunt guvernate de Codul muncii, cu 

excepția cazului în care între părți există un contract individual de muncă. 

    (2) Partenerul de practică poate acorda practicantului drepturile specificate la art. 11 alin. (1). 

Art. 5.  Responsabilitățile organizatorului de practică 

    (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică, 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, organizatorul de practică poate 

decide întreruperea stagiului de pregătire practică, după informarea prealabilă a partenerului de 

practică. 

    (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 din Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Art. 6.  Responsabilitățile partenerului de practică 

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

proprii. 

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

practică în vederea stabilirii măsurilor care se impun. 

    (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 informațiilor și competențelor precizate în Caietul de practică. 

Art. 7.  Responsabilitățile practicantului 
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    (1) Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 

de lucru stabilit și să realizeze activitățile specificate de tutore, 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. 

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

    (4) Practicantul se angajează să nu folosească informații considerate confidențiale, la care are 

acces în timpul stagiului, decât cu acordul partenerului de practică. 

Art. 8.  Persoanele desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 

    (1) Tutorele, responsabil din partea partenerului de practică: 

    D-nul/D-na       , funcția    , tel.                

email      . 

    (2) Coordonatorul de practică, responsabil din partea organizatorului de practică: 

    D-na asist. univ. dr. Ada Hajdu, Director de Departament, Facultatea de Istoria și Teoria Artei, 

Universitatea Națională de Arte din București, tel. 0728233371, email ada.hajdu@yahoo.com.  

Art. 9.  Raportul privind stagiul de pregătire practică și evaluarea practicantului 

    (1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele va evalua practicantul pe baza unei fișe de 

evaluare a nivelului de dobândire a competențelor profesionale, a comportamentului și a 

modalității de integrare în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, 

responsabilitate în rezolvarea sarcinilor). 

    (2) La încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică. 

Art. 10.  Sănătatea și securitatea în muncă. Protecția socială a practicantului 

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

securitatea în muncă a practicantului, pe durata stagiului de practică. 

     (2) 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. 

     (3) 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. 

mailto:ada.hajdu@yahoo.com
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Art. 11.  Condiții facultative de desfășurare a stagiului de pregătire practică 

(1) Indemnizații, gratificări, prime, alte avantaje acordate practicantului:    

             

            . 

(2) Alte prevederi / observații:          

            . 

 

Prezenta convenție s-a încheiat azi,    , în 3 (trei) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 
 

 

 

  

ORGANIZATOR DE PRACTICĂ 

 

Director de Departament, 

Asist. univ. dr. Ada Hajdu 

 

 

 

 

 

 

PARTENER DE PRACTICĂ 

 

Reprezentant legal, 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

PRACTICANT 

 

Student / Masterand, 
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Caiet de practică 
 

Student:.................................................................................................................. 

An:...................................... 

Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei 

Perioada de practică:.............................................................................................. 

 

Instituția parteneră:................................................................................................ 

Departament:.......................................................................................................... 

 

Tutore:.................................................................................................................... 
 
 
1. 1. Prezentarea partenerului de practică (informații relevante despre profilul de activitate, 

dimensiunea și complexitatea activității, modul de organizare și derulare a activității): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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1. 2. Descrierea de ansamblu a stagiului de practică (reflectă activitatea efectivă din stagiul de 

practică a studentului).  

 

Locul de desfășurare/ 

compartimentul 

 

Descrierea activităților 

desfășurate 

Documente consultate 

sau elaborate 

Evaluarea experienței 

dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Student 
Tutore 
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Fișă de evaluare a studentului practicant 

 
 

Numele student(ului/ei) .................................................................................................................... 

Facultatea, specializarea, anul de studiu ........................................................................................... 

Instituția unde se desfășoară practica ................................................................................................ 

Numele tutorelui ............................................................................................................................... 

Perioada de practică .......................................................................................................................... 

 

Tutorele este rugat să bifeze în căsuțele corespunzătoare nivelul de performanță considerat potrivit 

scalei: 

1. Nesatisfăcător (nota 2-4) 

2. Satisfăcător (nota 5) 

3. Nivel mediu (nota 6-7) 

4. Nivel bun (nota 8-9) 

5. Nivel foarte bun, excelent (nota 10) 

 

1. Nivelul cunoștințelor, deprinderilor și competențelor studentului, nivelul de înțelegere și 

prelucrare a informațiilor. 

Nesatisfăcător Satisfăcător Nivel mediu Bine Excelent 

     

 

2. Dorința studentului de cunoaștere și îmbunătățire a performanțelor și deprinderilor sale în 

activitatea desfășurată în perioada de practică. 

Nesatisfăcător Satisfăcător Nivelul mediu Bine Excelent 

     

 

3. Frecventarea activităților desfășurate în perioada de practică; respectarea programului de 

practică. 

Nesatisfăcător Satisfăcător Nivelul mediu Bine Excelent 
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4. Participare activă la proiecte, programe de parteneriat, ședințe, rezolvarea unor situații 

problematice. 

Nesatisfăcător Satisfăcător Nivelul mediu Bine Excelent 

     

 

5. În cadrul programului din cursul unei zile de practică studentul utilizează timpul eficient, 

iar ritmul de parcurgere a informațiilor primite sprijină înțelegerea și reținerea acestora. 

Nesatisfăcător Satisfăcător Nivelul mediu Bine Excelent 

     

 

6. Studentul acceptă punctele de vedere alternative, critica constructivă și soluțiile personale; 

este ușor abordabil, tratează colegii cu respect și considerație. 

Nesatisfăcător Satisfăcător Nivelul mediu Bine Excelent 

     

 

 

 

Rezultatul final al evaluării (media stabilită de tutore, vizând întreaga activitate desfășurată de 

student): 

Nota finală ................................ 

 

 

                                                                                                           Semnătura evaluatorului, 

 

 


