GHID DE PRACTICĂ
2022
Aplicabil pentru desfășurarea stagiilor de practică studențească
pentru ciclul de licență al Facultății de Silvicultură Suceava
- Silvicultură, IF și ID (Anul III)
- Ecologie și protecția mediului (Anul II)

I. Aplicabilitate
1. Prezentul ghid de practică stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a stagiilor de
practică a studenților Facultății de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava,
pentru următorii ani de studiu:
-

Specializarea Silvicultură, IF și ID: Anul III
Specializarea Ecologie și protecția mediului, IF: Anul II

2. Practica este o disciplină obligatorie, a cărei durată minimă este reglementată prin planul de
învățământ, cu respectarea normelor în vigoare:
-

Pentru anul III, Silvicultură durata de practică este de minimum 90 de ore (3 săptămâni) și
este evaluată cu 3 credite;
Pentru anul II, Ecologie și protecția mediului durata de practică este de minimum 56 de ore
(2 săptămâni) și este evaluată cu 3 credite.

II. Alegerea modului de desfășurare a practicii
3. Studenții din acești ani de studiu au posibilitatea să opteze între două modalități de efectuare a
practicii:
a. Stagiu de practică propus de student: studentul poate identifica organizația în cadrul căreia
să desfășoare practica și propune acest lucru coordonatorului lucrării de licență/diplomă.
Facultatea de Silvicultură încurajează această modalitate de efectuare a practicii, ca un mijloc
de facilitare a inserției profesionale a studenților după absolvire.
b. Stagiu de practică facilitat de facultate: în această situație, coordonatorul de
licență/diplomă direcționează studentul către organizația (instituția/firma/ocolul silvic) pe
raza căruia se vor localiza cercetările pentru întocmirea proiectelor de diplomă/licență.
În ambele situații facultatea pune la dispoziția studenților o solicitare de sprijin cu care studentul se
poate adresa organizației în cadrul căreia urmează să desfășoare practica (Anexa 1).

III. Semnarea convenției de practică
4. Practica se organizează în baza Convenției cadru privind efectuarea stagiului de practică, sub forma
unui acord încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică și studentul practicant
(conform modelului din Anexa 2). În cadrul convenției cadru se vor consemna activitățile care
urmează să fie efectuate și legătura acestora cu tematica proiectului de licență/diplomă.
5. Portofoliul de practică se stabilește de comun acord între cadrul didactic care a propus tema cadru,
studentul practicant și tutorele desemnat de partenerul de practică. Portofoliul de practică va urmări
detalierea tematicii cadru în funcție de domeniul de activitate și particularitățile instituției în care se
va desfășura stagiul de practică.
6. Studentul își asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare și de protecție
a muncii specifice unității gazdă, pe toată durata desfășurării practicii. Acest lucru se va documenta
prin semnarea unei fișe de instructaj pentru protecția muncii cu partenerul de practică (Anexa 3).

IV. Recunoașterea stagiului de practică
7. Recunoașterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în
planul de învățământ.
8. Modul de îndeplinire a stagiului de practică se verifică prin colocviu, de către coordonatorul stabilit
pentru lucrarea de diplomă/licență sau un cadru didactic desemnat de conducerea facultății. Colocviul
de practică se va desfășura prin acord cu cadrul didactic supervizor nu mai târziu de 14 septembrie
2022.
9. În cadrul colocviului, studentul va prezenta convenția cadru semnată, însoțită de rezultatele
activității practice, conform cerințelor cadrului didactic supervizor.
10. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă există Convenția
cadru încheiată între facultate, student și partenerul de practică;
11. Studenților repetenți li se recunoaște practica efectuată anterior dacă au obținut la colocviul de
practică cel puțin nota 6 (șase).

Anexa 1
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25.05.2022
Nr............... / din .......................
CĂTRE,

_____________________________________________________.

Prin prezenta vă rugăm să acceptați ca
studentul(a) __________________________________________________ din anul ___________
de la Facultatea de Silvicultură Suceava să efectueze practica în instituția/ compania dumneavoastră.
Scopul practicii este de a culege datele necesare pentru întocmirea lucrării de licență/diplomă. Menționăm
că aceste date vor fi folosite doar în scopul redactării lucrării de diplomă/licență. Pe perioada stagiului de
practică, studentul va desfășura activitățile stabilite de comun acord și prevăzute în portofoliul de practică
stabilit de coordonatorul lucrării de diplomă/licență.
Pentru desfășurarea în condițiile legii a stagiului de practică vă rugăm să acceptați prin semnătură convenția
cadru care reglementează parteneriatul dintre instituția dumneavoastră, studentul practicant și Facultatea
de Silvicultură.
Durata minimă a practicii este conformă planului de învățământ al Facultății de Silvicultură.
Studentul își asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare și de protecție a muncii
specifice unității gazdă, pe toată durata desfășurării practicii. Acest lucru se va documenta prin semnarea
unei fișe de instructaj de protecția muncii cu partenerul de practică.
Vă mulțumim pentru colaborare și sperăm că efortul dumneavoastră este benefic tuturor părților.
Cu stimă,
Decan,
Șef lucrări dr. ing. Ciprian Palaghianu

Anexa 2

CONVENȚIE - CADRU
privind efectuarea stagiului de practică de către studenții Facultății de Silvicultură Suceava
Prezenta convenție cadru se încheie între:
1. Societatea /instituție publică
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
denumită în continuare partener de practică, reprezentată de (numele și calitatea) dl / dna
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adresa…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
email:……………………………………………………………….., tel……………………………………………………………………
2. Student(a)………………………………………………………………………………………………………………………………
denumită în continuare practicant, înscris la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de
Silvicultură, forma de învățământ............, în anul universitar …………..... grupa …………….....
adresa de domiciliu …………………………………………………………………………………………………………………....
email:…………………………...................................., tel………………………………......................
și
3. Facultatea de Silvicultură Suceava, denumită în continuare organizator de practică, reprezentată prin
Decan Ș.l. dr. ing. Ciprian Palaghianu
adresa: str. Universității, nr. 13, Suceava, 720229, email: silvic@usv.ro, tel./fax: 0230521664
Art.1. Partenerul de practică stabilește condițiile de efectuare a practicii, în conformitate cu domeniul de
activitate și cu legislația în vigoare.
Art.2. Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire, student al Facultății de Silvicultură Suceava.
Art.3. Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor responsabil cu planificarea,
tematica și verificarea sarcinilor de practică efectuate de către student.
Art.4. Durata stagiului de practică este de minim ................. zile lucrătoare, stabilite prin acord cu cadrul
didactic supervizor.
Art.5. Partenerul de practică va stabili un tutore selectat dintre salariații proprii.
Art.6. Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul va face practicantului instructajul specific privind
normele de securitate și sănătate în muncă.
Art.7. Studentul va documenta modul de desfășurarea a activității de practică conform cerințelor cadrului
didactic supervizor.
Student (numele, semnătura),
……………………………………………………..

Reprezentant partener practică,
(numele, semnătura)

……………………………………………………..

Cadru didactic supervizor (numele, semnătura),
…………………………………………………………………………

Decan,
Ș.l. dr. ing. Ciprian Palaghianu

………………………………………………………

Anexa 3
Fișa de instruire
în domeniul SSM

Prin prezenta se adeverește că studentul(a) …………………………………………………………………………
a fost instruit în domeniul securității și sănătății în muncă conf. prevederilor art. 82, din legea 319/2006
pentru activitatea desfășurată pe perioada stagiului de practică în cadrul instituției noastre, în perioada
……………………........

Data, ………………….

Responsabil serviciul intern S.S.M.
(Nume și semnătură)
……………………………………………………..

Declarație privind asumarea Normelor de protecție a muncii

Subsemnatul,

…………………………………………………………………………................................... student la

Facultatea de Silvicultură Suceava, declar prin prezenta că am fost instruit în domeniul securității și sănătății
în muncă conf. prevederilor art. 82, din legea 319/2006 pentru activitatea desfășurată pe perioada stagiului
de practică din perioada .................................

Data, ………………….

Student,
(Nume și semnătură)
……………………………………………………..

