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REGULAMENT PRIVIND  PRACTICA STUDENŢILOR 
 

 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Art. 1. Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Învăţământului 

nr. 1/2011, Legea nr. 258/2007, privind practica elevilor şi studenţilor, Regulamentul privind 

activitatea didactică a Universităţii Hyperion din Bucureşti şi prezentul Regulament. 

Art. 2. Practica de specialitate a studenţilor din Universitatea Hyperion din Bucureşti 

este prevăzută în curricula universitară în anul doi de studiu, ca un stagiu compact de trei 

săptămâni. Ea se încheie cu un proiect, raport de practică sau cu completarea caietului de 

practică. 

Art. 3. Practica de specialitate este disciplină obligatorie, are alocate 60 de ore si patru 

puncte credit. Ea are rolul de a familiariza studenţii cu practicile reale din mediul geografic. 

Art. 4. Practica de specialitate se desfăşoară pe teren (aplicaţii practice) sau instituţii de 

profil: organizaţii din domeniul comerţului şi serviciilor, la institute de cercetări de profil, la 

instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale sau în alte organizaţii cu personalitate 

juridică din ţară sau străinătate, în catedrele şi centrele de cercetare ale Universităţii Hyperion 

din Bucureşti, care pot asigura desfăşurarea stagiului în corelaţie cu cerinţele programului de 

licenţă. 

Art. 5. Conţinutul practicii de specialitate este prevăzut în programele analitice 

elaborate de catedrele de specialitate şi aprobate de Birourile Consiliilor facultăţilor la 

începutul anului universitar. Programa analitică trebuie să precizeze structura pe care trebuie 

s-o aibă proiectul, raportul sau caietul de practică. 

Art. 6. Practica de specialitate se organizează şi desfăşoară pe baza unei convenţii de 

colaborare încheiată între organizaţia în care se desfăşoară, facultate şi student. Forma 

convenţiei de colaborare este prezentată în anexă. Convenţiile de practică pot fi încheiate 

individual sau cu grupuri de studenţi. Decanii şi prodecanii sunt împuterniciţi să semneze 

convenţiile de colaborare. Convenţiile de practică se vor rodica din cadrul secretariatului. 



  
Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 

Sportului 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI 

  

         

 

 

Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, 
Bucureşti 

Web: www.hyperion.ro 
Tel. +4021.323.41.67 
Fax. +4021.321.62.96 
E-mail: rectorat@hyperion.ro 

 

Art. 7. Stagiul de practică poate fi echivalat cu perioade de angajare individuală, după 

cum urmează: două luni în timpul semestrelor universitare, când studenţii se pot angaja part-

time; trei săptămâni pe perioadele vacanţelor sau a perioadei de practică din cadrul graficului 

activităţilor didactice. Proiectul sau raportul de practică este necesar şi în acest caz, cu o 

adeverinţă doveditoare de la locul unde s-a facut angajarea. 

Art. 8. Stagiul de practică poate fi echivalat cu stagii efectuate anterior, inclusiv în alţi 

ani de studiu, prin programe promovate şi susţinute de catedre, facultăţi, centre de cercetare 

universitate. Aceste stagii sunt aprobate de Birourile Consiliilor facultăţilor. Decanul facultăţii 

aprobă susţinerea colocviului la sfârşitul perioadei şi arhivarea rezultatelor până în anul este 

prevăzută practica, când sunt descărcate în cataloage. 

Art. 9. Pentru studenţii plecaţi în programe susţinute de universitate, în semestrul în 

care este programat stagiul de practică, rezultatul este echivalat conform contractului de 

studii, pe baza punctelor de credit obţinute. 

Art. 10. Studenţii au obligaţia de a-şi găsi partenerii de practică, cu care să încheie 

convenţiile. Birourile Consiliilor facultăţilor, catedrele sau alte structuri din universitate pot 

sprijini studenţii în găsirea partenerilor de practică. Pentru studenţii care se angajează, 

convenţia poate fi înlocuită de o adeverinţă din care să rezulte angajarea şi asigurarea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţii, în corelaţie cu programul de licenţă. Angajatorul devine 

responsabil de practică şi trebuie să emită documentul precizat la articolul 14. 

Art. 11. Convenţiile de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii, de obicei, la 

începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul, dar nu mai târziu de prima lună a 

semestrului doi. Convenţiile sau adeverinţele de angajare se depun la responsabilul de practică 

din partea facultăţii la data stabilită conform programării examenelor de semestru. 

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile partenerului de practică, ale facultăţii şi studentului sunt 

cuprinse în convenţie. 

Art. 13. Un membru al Biroului catedrei este nominalizat ca responsabil al organizării şi 

desfăşurării practicii de specialitate. Catedrele trebuie să asigure evidenţa convenţiilor de 

practică, să organizeze întreaga activitate, inclusiv evaluarea prin colocviu. Activitatea 
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didactică desfăşurată pentru organizarea şi desfăşurarea practicii se normează: 60 de studenţi, 

cîte două ore fizice şi convenţionale pe săptamâna didactică dintr-un semestru.  

Art. 14. La sfârşitul stagiului de practică, responsabilul din partea partenerului de 

practică furnizează practicantului, sub semnătură şi ştampilă, o apreciere din care să rezulte 

numărul orelor efectuate, punctualitate, disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor 

practice. 

Art. 15. Activitatea este evaluată prin colocviu în faţa unui cadru didactic şi va fi notată 

cu note de la 10 la 1. Colocviul se susţine în prima săptamâna a luni septembrie, după 

încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităţilor didactice.  

Art. 16. În acordarea notei, se ţine seama de cunoştinţele practice dobândite, calitatea 

proiectului sau raportului întocmit, gradul de completare al caietului de practică şi de 

aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică. 

Art. 17. Nepromovarea disciplinei de practică conduce la refacerea stagiului de practică.  

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Biroul Senatului Universităţii Hyperion din 

Bucuresti din 23.09.2010 şi reactualizat în şedinţa din 27 septembrie 2012. 
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Prof. univ. dr. Sever Spânulescu 


