
Instrucţiuni pentru desfăşurarea stagiului de  

PRACTICĂ TEHNOLOGICĂ  

pentru studenţii anului III, domeniul inginerie chimică,  

linia română şi maghiară 

anul universitar 2021-2022 

 Practica studenţilor / masteranzilor se desfăşoară conform Legii 258/2007 şi Ordinuluinr. 

3955 din 09/05/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor depractică în cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă si de masterat şi aConvenţiei-cadru privind efectuarea 

stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, şi a 

Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare 

şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master. 

 Definiţii: 

Stagiu de practică - activitatea desfăşuratăde studenţi şi masteranzi, în conformitate cu planul 

de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunostinţelor teoretice însusite de acestia 

în cadrul programului de instruire. 

Practicant - studentul sau masterandul care desfăsoară activităţi practice pentru consolidarea 

cunostinţelor teoretice si pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea 

pentru care se instruieste. 

Organizator de practică este Universitatea din Babeş-Bolyai (UBB), Facultatea de Chimie şi 

Inginerie Chimică (FCIC) 

Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică din 

România, dintr-o ţară participantă la programul "Învăţare pe tot parcursul vieţii", într-unproiect 

finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, ce desfăsoară o activitateîn corelaţie cu 

specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării siTineretului si care poate 

participa la procesul de instruire practică a studenţilor simasteranzilor. 

Cadru didactic supervizor/Responsabil practică- persoana desemnată de organizatorul de 

practică, care vaasigura planificarea, organizarea si supravegherea desfăsurării stagiului de practică. 

Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectareacondiţiilor 

de pregătire si dobândire de către practicant a competenţelor profesionaleplanificate pentru perioada 

stagiului de practică. 

 Stagiul de practică tehnologică se desfăşoară conform planurilor de învăţământ ale 

domeniului inginerie chimică, în semestrul 6, anul III, pe durata a trei saptămâni (89.6 ore – CATB, 

IIPCB, IB, CISOPC, ISAPM, SIMON, 15 zile). În urma realizării stagiului şi susţinerii colocviului 

de practică se obţin 4 credite ECTS. Realizarea stagiului este obligatorie. 

 În anul universitar 2021-2022 intervalul pentru desfăşurarea practicii tehnologice este 11 

iulie– 29 iulie 2022. 

În acest an universitar (2021-2022) studenţii pot desfășura stagiul de practică tehnologică 

astfel: 

- în cadrul proiectului de practică POCU/626/6/13/130631 Practică pentru o dezvoltare 

durabilă(studenţi admiși în grupul țintă în urma procesului de selecție), 

- studenţi care vor alege individual instituţia în care-şi vor desfăşura stagiul de practică, 



 Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de practică pentru studenţii care vor alege 

individual instituţia în care-şi vor desfăşura stagiul de practicăse pot descărca de pe site-ul Facultăţii 

de Chimie şi Inginerie Chimică, acestea sunt: 

- acord practică (AP)cu instituţia unde se va efectua practica–documentul trebuie completat, 

semnat/ştampilat mai întâi de reprezentantul instituţiei în care se realizează practica urmând 

a fi depus în perioada 2 mai – 20 mai 2022 la secretariatul Departamentului de Inginerie 

Chimică (sala 126); 

- convenţie de practică (CP) – documentul trebuie completat, datat și semnat de student – 3 

exemplare în prima zi de practică; 

- portofoliu de practică (PP) – documentul se completează de către student – 1 exemplar; 

- fişa individuală de prezenţă (FP)– documentul se completează de către student, se semnează 

de către tutore – 1 exemplar; 

- raportul de evaluarea al studentului de către tutore (REST) – se completeză şi semnează 

de către tutore la finalul stagiului de practică – 1 exemplar; 

- raportul de evaluare al studentului de către responsabilul de practică (RESRp)–se 

completeză de către responsabilul de practică la finalul stagiului de practică, după susţinerea 

colocviului – 1 exemplar; 

- caiet de practică întocmit conform instrucţiunilor, funcţie de instituţia unde s-a realizat 

practica. 

 

Fişa individuală de prezenţă, portofoliul de practică, raportul de evaluare a studentului 

de către tutore, raportul de evaluare a studentului de către responsabilul de practică se 

datează în ultima zi de practică. 

Dosarul de practică conţinând toate documentele solicitate va fi trimis electronic 

Responsabilului de practică, şi va fi depus la secretariatul Departamentului de Inginerie 

Chimică (sala 126) până la 1 octombrie 2022. 

Colocviul de practică se va susţine conform programării afișată pe site-ul facultății. 

Pentru informaţii legate de competenţele pentru o anumită specializare puteţi consulta site-ul 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, la adresa: 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=54,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Pentru orice nelămurire utilizaţi adresele de mail silvia.burca@ubbcluj.ro sau 

gabriela.simon@ubbcluj.ro 

 

D E C A N, RESPONSABIL PRACTICĂ, 

   Prof.univ.dr.Nicoleta Gabriela NEMEŞ            Lector.dr.ing.Silvia BURCĂ 
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