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Convenţie – cadru  

privind efectuarea stagiilor de practică de specialitate  

pentru studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova  

 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi 

studenţilor, ale Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008, între: 

 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, cu sediul în 

Craiova, Calea Bucureşti, nr. 107D, reprezentată prin Decan, Prof. univ. dr. Sevastian 

Cercel - denumită în continuare Organizator de practică şi 

 

 ………………..……., cu sediul în …………………………., reprezentat prin 

…………………….., în calitate de ………………………., denumit în continuare 

Partener de practică. 

 

a intervenit prezenta convenţie: 

 

I. OBIECTUL CONVENŢIEI 

 1. Convenţia stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare al stagiului de 

practică de specialitate al studenţilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din 

Craiova, în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice, dobândirii competenţelor profesionale 

şi a formării abilităţilor practice corespunzătoare specializării urmate. 

2. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse şi modalităţile concrete de derulare a 

stagiului de practică sunt descrise în programa analitică/portofoliul de practică şi 

individualizate pentru fiecare program de studiu şi specializare. 

II. DURATA CONVENŢIEI 

1. Prin prezenta Convenţie de practică, părţile semnatare, respectiv coordonatorul de 

practică la nivelul facultăţii şi tutorii de practică, convin ca stagiile de practică cu studenţii 

facultăţii să se desfăşoare, în condiţiile stabilite, pe parcursul anului universitar ........ 

2. Stagiul de practică se desfăşoară în cursul anului universitar, în funcţie de orarul 

studenţilor, după un grafic stabilit de comun acord cu partenerul de practică, la sediul 

partenerului de practică. 

III. STATUTUL ŞI OBLIGAŢIILE PRACTICANTULUI 

1. Practicantul rămâne pe toată perioada stagiului de pregătire practică student al 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova. 

2. Practicantul are obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei 

analitice/portofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de facultate. 

3. Practicantul are obligaţia sa respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului 

de practică şi normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate.  

4. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica 

se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică. 
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5. Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces 

în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ 

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

de practică. 

IV. RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORULUI ŞI ALE PARTENERULUI 

DE PRACTICĂ 

1. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu 

practicarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice pentru studenţii din 

partea organizatorului din practică. 

2. Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică, calitate în care 

urmăreşte şi îndrumă activitatea practică a studenţilor. 

3. Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele de practică vor stabili tematica, 

competenţele profesionale ce fac obiectul stagiului de pregătire practică în conformitate cu 

programa analitică/portofoliul de practică. 

4. Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele de practică vor evalua în permanenţă  

modul de desfăşurare al stagiului de practică, nivelul de dobândire a competenţelor 

profesionale, rezultatul evaluării urmând a sta la baza notării finale a practicantului. În acest 

sens, se va întocmi o fişă de practică, ce va cuprinde atât nivelul de dobândire a competenţelor 

profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea 

partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, 

respectarea regulamentului de ordine interioară etc.). La finalul stagiului de practică, tutorele 

elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către 

practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicanţilor de către cadrul 

didactic supervizor. Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta 

un caiet de practică, care va cuprinde modul de pregătire, competenţele exersate, activităţile 

desfăşurate pe durata stagiului de practică, observaţiile personale referitoare la activitatea 

depusă 

5. În urma desfăşurării stagiului de practică se vor acorda practicantului un număr de 

credite transferabile, conform planului de învăţământ. 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

1. Prevederile prezentei Convenţii se completează corespunzător cu celelalte dispoziţii 

legale în vigoare şi intră în vigoare la data semnării. 

2. Prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din 

Craiova din data de ............ s-a aprobat încheierea prezentei convenţii de practică şi s-a 

desemnat  domnul ................, în calitate de coordonator al activităţilor desfăşurate în baza 

convenţiei. 

 

 

           Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale                                           xxxxxxxx 

                          Decan,                                  xxxxxx   

             Prof.univ.dr. Sevastian Cercel                                                  xxxxxxxxxx                                                 

                                                                                                                                                             


