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REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA PRACTICII DE 

SPECIALITATE A STUDENŢILOR DIN  

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE 

PENTRU STUDIILE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT 

 

Capitolul I: Dispoziţii generale 

1.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare, de către studenţii şi 

masteranzii Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, a stagiului de practică la parteneri de practică, cu sprijinul cadrelor didactice 

coordonatoare. 

1.2 Prevederile prezentului Regulament respectă cerinţele impuse prin Legea Educaţiei Naţionale, 

nr. 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 258 din 2007, privind practica 

elevilor şi studenţilor, ale Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008, privind aprobarea Cadrului general de 

organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat 

şi a Convenţiei-Cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 

universitare de licenţă şi masterat. 

1.3 Prin stagiu de practică se înţelege activitatea obligatorie desfăşurată de studenţi şi masteranzi 

în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea capacităţii de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Durata minimă a 

stagiului de practică este reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea normelor în 

vigoare. 

1.4 În cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice studenţii şi masteranzii pot fi implicaţi 

în următoarele forme de efectuare a practicii: 

1.4.1 Stagiul de practică este activitatea de desfăşurată de studenţi şi masteranzi, în conformitate 

cu planul de învăţământ, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau la sediul 

partenerului de practică. Stagiul de practică poate include şi deplasări după un program prestabilit. 

Principalul obiectiv al acestui tip de stagiu de practică este verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor 

teoretice într-un cadru real şi bine delimitat. 
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1.4.2 Stagiul de practică didactică este activitatea obligatorie desfăşurată de studenţi şi 

masteranzi, în cadrul modulului psihopedagogic, în conformitate cu planul de învăţământ, în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu instituţii de învăţământ preuniversitar din 

subordinea acestuia, având ca scop aplicarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi a celor 

didactice dobândite pe parcursul studiilor şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor didactice, în 

vederea exercitării profesiei de cadru didactic. 

1.5 În cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, studenţii şi masteranzii au posibilitatea 

să opteze pentru una dintre următoarele modalităţi de efectuare a practicii: 

1.5.1 La locul de muncǎ pentru studenţii şi masteranzii care lucrează în domeniul specializării sau 

într-un domeniu asimilabil acesteia. 

1.5.2 Pe cont propriu, propus de student sau masterand: identificarea locului de desfăşurare a 

practicii este obligaţia studentului sau masterandului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru 

găsirea unui loc de muncă după absolvire. Validarea partenerului de practică se realizează de către 

Directorul de Departament la propunerea studentului sau masterandului şi a coordonatorului sau 

responsabilului de practică de practică. 

1.5.3 Organizat prin oferte propuse de Universitate: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași prin Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice poate facilita desfăşurarea stagiilor de 

practică.. 

1.5.4 Oferte ale instituţiilor centrale sau locale, societăţi comerciale, organizaţii 

nonguvernamentale şi orice alte persoane juridice din România sau din străinătate din 

domeniul sociologiei, resurselor umane, asistenţei sociale, ştiinţelor politice, relaţiilor 

internaţionale, comunicării, relaţiilor publice, publicităţii, filosofiei sau domenii asimilabile care pot 

facilita exersarea şi dobândirea de abilităţi conforme fiselor de disciplină. Validarea partenerului de 

practică se realizează de către Directorul de Departament. 

1.6 Organizatorul de practică este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, instituţie de învăţământ superior acreditată, ce desfăşoară 

activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare. 

1.7 Partenerul de practică este orice instituţie centrală sau locală, societate comercială, organizaţie 

nonguvernamentală şi orice altă persoană juridică din România sau din străinătate, ce desfăşoară o 

activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi 

masteranzilor.  

1.8 În acest sens se întocmeşte o Convenţie Cadru privind efectuarea stagiului de practică (Anexa 

I) între (1) organizatorul de practică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, (2) partenerul de practică şi (3) studentul sau masterandul 

practicant.  



3 / 8 

 

1.9 Prin Convenţia Cadru privind efectuarea stagiului de practică (Anexa II) se stabilesc toate 

condiţiile şi responsabilităţile pentru efectuarea stagiului de practică.  

1.10 Practicantul este studentul sau masterandul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care desfăşoară activităţi practice în vederea 

consolidării cunoştinţelor teoretice şi formării abilităţilor necesare pentru a le aplica în concordanţă 

cu specializarea pentru care se instruieşte. 

1.11 În baza convenţiei de practică, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de 

practică, îndrumarea studenţilor sau masteranzilor prin desemnarea unui tutore. Tutorele va asigura 

respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către student a competenţelor profesionale 

planificate pentru perioada stagiului de practică.  

1.12 Coordonatorul sau responsabilul de practică este cadrul didactic, titular sau asociat, 

desemnat de către Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea 

desfăşurării stagiului de practică.  

1.13 Creditele transferabile reprezintă numărul de credite ce vor fi acordate studentului şi 

masterandului practicant de către Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în urma efectuării stagiului de practică, potrivit 

planului de învăţământ şi Convenţiei – cadru privind efectuarea stagiului de practică. Numărul de 

credite transferabile recunoscute studentului sau masterandului practicant sunt cele prevăzute în 

planul de învăţământ. Creditele transferabile vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit 

Deciziei 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Europass).  

1.14 Acordul de practică este înţelegerea bilaterală pe care o poate încheia Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, ca organizator de 

practică, cu partenerii de practică, în scopul stabilirii cadrului general al derulării stagiului de 

practică. (Anexa I).  

1.15 Convenţia cadru privind efectuarea stagiului de practică este acordul încheiat între (1) 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, ca 

organizator de practică, (2) partenerul de practică şi (3) studentul-practicant, conform legislaţiei în 

vigoare (Ordinul MECT nr. 3955/2008, Anexa II: “Convenţie cadru privind efectuarea stagiului de 

practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat” din 09/05/2008, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12/06/2008). 

1.16 Portofoliul de practică este documentul ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi 

atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de 

derulare a stagiului de practică. Portofoliul este întocmit la nivelul departamentelor Facultăţii de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi conform 

specificaţiilor fiecărei specializări (Anexa III). 
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1.17 Tematica de practică se stabileşte de către coordonatorul sau responsabilul de practică 

împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică, în funcţie de specificul activităţii 

organizatorului de practică, cu respectarea specializării studentului – practicant. Obiectivele 

educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, 

precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt stabilite de către coordonatorul sau 

responsabilul de practică şi tutore, în funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile 

partenerului de practică, şi sunt prevăzute în cadrul Portofoliului de practică, conform modelului 

din Anexa III.  

1.18 Perioada de desfăşurare a stagiului de practică poate fi cuprinsă atât în cursul anului 

universitar, cât şi în perioada vacanţelor. Stagiul de practică se poate desfăşura cu program 

săptămânal sau cumulat, pe parcursul semestrului sau la sfârşitul acestuia. De regulă, practica se va 

desfăşura în perioada prevăzută în planul de învăţământ în acord cu structura anului universitar. 

Prin Convenţia – cadru se pot stabili şi alte perioade de practică, cu condiţia ca acest lucru să nu 

perturbe participarea studentului la programul didactic obişnuit.  

1.19 Practica desfăşurată şi/sau finalizată în decursul altui an universitar/semestru decât cel 

prevăzut în planul de învăţământ va fi recunoscută practicantului în anul/semestrul prevăzut în 

planul de învăţământ, pe baza adeverinţei sau raportului eliberat de partenerul de practică, care 

atestă absolvirea stagiului de practică de către practicant. 

1.20 La finalul stagiului de practică, notarea practicantului se face de către coordonatorul sau 

responsabilul de practică, pe baza caietului de practică şi a raportului tutorelui. 

1.21 Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de 

promovare. 

 

Capitolul II: Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică 

2.1 Practica universitară de specialitate este organizată de coordonatorul sau responsabilul de 

practică care are obligaţia de a colabora cu conducerea Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice, administratorul şef pe facultate, celelate cadrele didactice ale Facultăţii, doctoranzi, 

cercetători şi cu secretariatul facultăţii. 

2.2 Programul de practică va fi pus în discuţie şi aprobat în cadrul departamentelor Facultăţii de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice la începutul fiecărui semestru din anul universitar curent şi 

aprobat de Directorul de Departament. 

2.3. Programul de practică va respecta programele analitice şi fişele de disciplină întocmite pentru 

această activitate didactică şi va fi prezentat stundenţilor. Programele analitice se regăsesc în cadrul 

fişelor fiecărei discipline în parte şi separat pentru activitatea de practică aferentă anilor de studii de 

licenţă şi master. 

2.4 In cazul practicilor didactice si profesionale durata minimă a stagiului de practică este cea 

prevăzută în planul de învăţământ. Ea poate fi mărită în funcţie de disponibilitatea partenerului de 
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practică şi de activităţile practice concrete ce urmează a fi desfăşurate de către practicant, în 

conformitate cu Acordul de practică şi cu Convenţia – cadru. Durata stagiului de practică este 

echivalentul a minim 2 ore pe zi şi maxim 8 ore pe zi, în funcţie de modul de stabilire concretă a 

perioadei de practică. 

2.5 Programul de practică este anunţat zilnic de către coordonatorul sau responsabilul de practică şi 

/ sau tutorii de practică, urmând ca în afara programului anunţat studenţii să respecte prevederile 

procesului verbal de instruire a lor în vederea participării în cadrul stagiului de practica, 

regulamentele partenerilor de practică, precum şi a oricăror alte prevederi legale în vigoare.  

2.6. Studenţii sunt direct răspunzători de consecinţele propriilor acţiuni, atât în timpul 

desfăşurării programului de practică, cât şi în afara acestuia. 

2.6 Coordonatorul sau responsabilul de practică împreună cu tutorele desemnat de partenerul de 

practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de 

pregătire practică didactică şi profesională. 

2.7 Activităţile care pot fi echivalate cu practica de specialitate şi modul de notare se vor stabili prin 

programul de practică şi vor fi aprobate de Directorul de Departament. 

2.8 În funcţie de resursele financiare disponibile ale organizatorului de practică şi / sau ale 

partenerului de practică se pot deconta integral sau parţial pentru studenţi şi masteranzi cheltuielile 

de diurna, cazare şi transport.  

 

Capitolul III: Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practică 

3.1 La finalul stagiului de practică, notarea este realizată de către coordonatorul sau responsabilul 

de practică. 

3.2 Practica se încheie printr-un colocviu în cadrul căruia se evaluează cunoştinţele dobândite şi se 

acordă o notă ce se va înscrie în catalog în termenul prevăzut de regulementele și procedurile 

Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

3.3 Recunoaşterea stagiului de practică se realizează conform planului de învăţământ numai pentru 

anul universitar în care se desfăşoară şi este obligatorie. În situaţii medicale demonstrate sau alte 

condiţii bine motivate studenţii pot fi repartizaţi la o altă grupă de practică din cadrul Facultăţii de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice sub coordonarea unor cadre didactice nominalizate în cadrul 

Departamentului. 

 

Capitolul IV: Sănătatea şi securitatea în muncă 

4.1 Responsabilul cu sănătatea şi securitatea muncii din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe 

Social-Politice asigură legătura cu compartimentul de specialitate al Universităţii. Atribuţiile 

acestuia constau în: 

4.1.1 organizarea instruirii şi verificarea fişelor de instruire pe linia sănătăţii şi securităţii muncii a 

coordonatorilor sau responsabililor de practică; 
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4.1.2 întocmirea proceselor verbale de instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă şi apărare 

împotriva incediilor a studenţilor şi masteranzii participanţi la stagiul de practică; 

4.1.3 înregistrarea eventualelor probleme de sănătate pe care le prezintă studenţii şi luarea deciziilor 

corespunzătoare de organizare a practicii. Verificarea adeverinţelor medicale ale studenţilor şi 

masteranzilor; 

4.1.4 urmărirea respectării regulilor de securitate a muncii şi a afişajului corespunzător în unităţile 

didactice de cercetare ştiinţifică şi practică universitară, laboratoare, săli de curs şi lucrări practice. 

4.2 Cadrele didactice cu atribuţii în pregătirea şi îndrumarea activităţii de practică profesională vor 

fi instruite în mod deosebit privitor la securitatea şi sănătatea muncii, respectarea Normelor de 

apărare împotriva incendiilor şi acordarea primului ajutor în caz de accidente. 

4.3 Studenţii care participă la stagiul de practică vor fi temeinic instruiţi asupra Sănătăţii şi 

securităţii în muncă (S.S.M.), şi apărarea împotriva incendiilor (A.I.I.). 

4.4 În cazul în care un student nu este apt medical pentru a efectua practica în teren, Facultatea de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice va asigura persoanelor cu probleme medicale necompatibile cu 

activităţile de practică locuri şi condiţii potrivite în care să desfăşoare practica. 

4.5 Orice problemă de sănătate sau de altă natură va fi adusă la cunoştinţa coordonatorului sau 

responsabilului de practică încă din timpul şedinţelor de instructaj.  

4.6 Persoanele care fac instructajul studenţilor şi masteranzilor privind S.S.M. şi P.S.I. se vor 

asigura că toate normele sunt foarte bine însuşite şi vor urmări respectarea acestor prevederi fără 

abatere, în timpul deplasării spre şi de la locul de practică şi pe toată perioada de practică conform 

programului stabilit. 

4.7 La sfârşitul instructajului se va întocmi un proces verbal tip ce va fi semnat de studenţi şi 

masteranzi, coordonatorii sau responsabilii de practică, responsabilul pe linia securităţii muncii şi 

Decanul Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice, conform modelelor din Anexa IV şi Anexa 

V. 

4.8 Pe parcursul stagiului de practică cazarea studenţilor se va face doar în unităţi de cazare care au 

aprobările legale necesare. 

4.9 În spaţiile de cazare se vor respecta normele în vigoare. Este interzisă deteriorarea obiectelor de 

mobilier sau a diverselor obiecte de inventar. Lipsa sau deteriorarea unor obiecte atrage după sine 

plata contravalorii lor de către ocupanţii spaţiilor unde s-au constatat pagubele. 

4.10 Studenţii şi masteranzii care efectuează practica într-o instituţie de profil, vor respecta 

regulamentul de ordine interioară al instutiţiei respective. Este interzisă deteriorarea obiectelor de 

mobilier sau a diverselor obiecte de inventar din instituţiile în care se desfăşoară practica. Lipsa sau 

deteriorarea unor obiecte atrage după sine plata contravalorii lor de către ocupanţii spaţiilor unde s-

au constatat pagubele. 

4.11 În mijloacele de transport se vor respecta normele de siguranţă în vigoare. Este obligatorie 

păstrarea curăţeniei şi a integrităţii obiectelor din dotare (scaune, cotiere, pardoseală, perdele etc.). 
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4.12 Este interzisă deplasarea cu mijloace de transport neomologate si neautorizate pentru 

transportul de persoane. 

4.13 Traversarea străzilor şi a şoselelor se va face numai prin locuri special amenajate sau, în lipsa 

acestora, după o temeinică asigurare. 

4.14 Se interzice cu desăvârşire consumul băuturilor alcoolice sau substanţe stupefiante în timpul 

programului de practică, precum şi participarea la activităţile de practică în stare de ebrietate sau 

sub influenţa substanţelor stupefiante. 

4.15 Este strict interzis fumatul în instituţii, în mijloacele de transport sau în locurile neamenajate în 

acest scop. 

4.16 Studenţii nu pot părăsi locul de practică în lipsa unei notificări scrise prealabile. Părăsirea 

locului de practică, indiferent de motive, se face numai pe propia răspundere a persoanei solicitante, 

care va notifica în prealabil în scris, în acest sens. 

4.17 În cazul desfăşurării activităţilor de teren care presupun aplicarea unor instrumente de 

cercetare specifice (chestionare, interviuri, observaţii etc.) studenţii şi masteranzii se vor legitima şi 

vor respecta în totalitate instrucţiunile de aplicare a instrumentelor. Se interzice intrarea în 

locuinţele sau curţile persoanelor investigate.  

4.18 În cazul desfăşurării activităţilor de teren care presupun aplicarea unor instrumente de 

cercetare specifice (chestionare, interviuri, observaţii etc.) studenţii şi masteranzii se vor asigura ca 

dispun de mijloacele de comunicare cu coordonatorul sau responsabilul de practică. 

4.19 Coordonatorii / responsabilii de practică, studenţii şi masteranzii se vor comporta pe toată 

perioada stagiilor de practică conform normelor eticii universitare şi vor respecta strict toate 

prevederile legale in vigoare.  

 

V: Sancţiuni 

Nerespectarea de către studenţi a prevederilor prezentului regulament poate atrage după sine 

următoarele sancţiuni: 

5.1. Avertismentul (perturbarea activităţilor prin acte de indisciplină repetate, atitudine 

irevenţioasă faţă de cadrele didactice şi colegi, comportament degradant în timpul liber, distrugeri 

minore provocate pe durata practicii, degradarea mediului, conflicte cu şoferii mijloacelor de 

transport sau cu personalul din unităţile de cazare, gesturi obscene la adresa participanţilor la 

traficul rutier, consumul de alcool în timpul programului de practică) 

5.2. Nerecunoaşterea stagiului de practică, acesta urmând a fi recuperat ulterior. Nerecunoaşterea 

stagiului de practică poate fi determinat de prezenţa studenţilor în timpul programului de practică în 

stare de ebrietate, refuzul de a desfăşura activităţile didactice solicitate, neprezentarea la colocviul 

final de evaluarea a activităţilor de practică. 

5.3. Excluderea din stagiul de practică se realizează datorită provocării unor altercaţii cu colegii, 

consumului de alcool sau subtanţe stupefiante, nerespectarea prevederilor prezentului regulament, 
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nerespectarea programului de practică şi a reperelor orare, perturbarea liniştii în spaţiile partenerului 

de practica sau în spațiile de cazare, declanşarea unor conflicte cu angajații partenerilor de practică 

sau cu localnicii, nerespectarea instrucţiunilor de aplicare a instrumentelor de cercetare, provocarea 

unor pagube materiale. 

5.4. Exmatricularea de la studiile de licenţă şi master intervine în condiţiile comercializării de 

substanţe stupefiante, agresiunii fizice asupra colegilor, cadrelor didactice sau punerea în pericol a 

integrităţii altor persoane, prejudiciilor grave aduse imaginii corpului profesoral, colegilor şi 

instituţiei, furtului, conflictelor cu organele de ordine publică.  

5.5 În momentul constatării săvârşirii unei abateri disciplinare de către studenţi, coordonatorii sau 

responsabilii de practică vor întocmi un proces verbal (vezi modelul din Anexa VI), în care vor 

consemna faptele care constituie încălcări ale prevederilor prezentului regulament. Acest document 

va fi înaintat spre discuţie către Consiliul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice care va 

analiza cazul respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele Universităţii. 

Ulterior Consiliul Facultăţii va înainta Conducerii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

propunerea de sancţionare a studentului sau masterandului pentru abaterea săvărşită, în vederea 

aprobării. 

5.6 Existenţa unei sancţiuni anterioare constituie circumstanţă agravantă şi poate justifica luarea 

unor măsuri mai severe decât cele care se impun pentru abaterea săvârşită. 

 

VI: Dispoziţii finale 

6.1 Regulamentul privind desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor din facultatea de 

filosofie şi ştiinţe social-politice pentru studiile de licenţă şi masterat are caracter obligatoriu şi 

permanent, se aplică tuturor anilor de studiu, va fi adus la cunoştinţa studenţilor și coordonatorilor 

sau responsabililor de practică înaintea începerii practicii de specialitate. 

6.2. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea cadrelor didactice titulare ale Facultăţii 

de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, în funcţie de situaţiile survenite în desfăşurarea activităţii 

practice sau a modificărilor legislative ulterioare. Modificările vor fi aprobate de Consiliului 

Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice şi conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi. 

6.3 Prezentul regulamentul a fost aprobat de Consiliului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice din data de ___ / ___ / 2018. 

 

DECAN, 

 

Prof.Univ.Dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU 

 


