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REGULAMENT CADRU 
privind desfășurarea aplicațiilor și practicilor de specialitate a studenților din cadrul 

Facultății de Biologie și Geologie 
 

 
 
I. Dispoziții generale 

 
1. Prezentul Regulament stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a stagiului 

de practică de specialitate a studenților, nivel licență și master din Facultatea de 

Biologie și Geologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.   

 
2. Prevederile prezentului Regulament respectă cerinţele impuse prin Legea Educaţiei 

Naţionale, nr. 1 din 2011, ale Legii nr. 258 din 2007, privind practica elevilor şi 

studenţilor şi ale Ordinului nr. 3955 din 09/05/2008, privind aprobarea Cadrului 

general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii 

universitare de licenţă și masterat şi a Convenţiei-Cadru privind efectuarea stagiului de 

practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat. 

 
3. Practica (sau Stagiul de practică) este o disciplină (activitate) obligatorie, 

desfășurată de toți studenții (nivel licență și nivel master), constând în activitatea 

desfăşurată de studenţi, în conformitate cu Planul de învăţământ, care are drept scop 

verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul 

programului de instruire. Practica se desfăşoară cu respectarea normelor în vigoare.   

 
4. Principalii termeni specifici domeniului practicii profesionale sunt: 

 
a. Organizatorul de practică: este Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

b. Partenerul de practică: este orice instituție centrală sau locală, organizație 

non- guvernamentală, companie, societate comercială sau persoană juridică din 

țară sau străinătate, care desfășoară activități în corelație cu specializările 

cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educației, care poate participa la 

procesul de instruire practică a studenților.  

c. Practicantul: este studentul de la Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca care desfășoară activități practice 

pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, 

pentru a le aplica în concordanță cu specializarea pentru care se instruiește. 
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 d. Cadrul didactic supervizor/profesor responsabil de practică/responsabil de 

practică: este persoana desemnată de Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca care trebuie să asigure planificarea, 

organizarea și supravegherea desfășurării stagiului de practică. El poate fi ajutat 

de alte persoane, desemnate din rândul cadrelor didactice, doctoranzilor, 

cercetătorilor sau personalului didactic auxiliar cu studii superioare.  

e. Tutorele de practică: este persoana desemnată de partenerul de practică, care 

va lucra cu practicantul și va asigura respectarea condițiilor de pregătire și 

dobândire de către studenți a competențelor profesionale planificate pentru 

perioada stagiului de practică. 

f. Acordul de practică: este acordul încheiat de Universitatea„Babeș-Bolyai” Cluj-

Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie, ca organizator de practică, cu 

partenerii de practică, pentru stabilirea cadrului general al derulării stagiului de 

practică și a  interesului partenerului pentru desfășurarea stagiului de practică 

obligatorie pentru un număr dat de studenţi ai organizatorului de practică (Anexa 

1) 

g. Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică: este înțelegerea 

încheiată între Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie 

și Geologie, ca organizator de practică, partenerul de practică și studentul-

practicant ce stabilește modalitatea de derulare şi conținutul stagiului de 

pregătire practică efectuat de practicant (cf. Anexa 2 din Ordinul MECT nr. 

3955/2008) (Anexa 2). 

h. Portofoliul de practică: este documentul atașat Conventiei-cadru privind 

efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaționale ce urmează 

a fi atinse, competențele ce urmează a fi obținute prin stagiul de practică, precum 

și modalitățile de derulare a stagiului de practică. Portofoliul de practică este 

întocmit la nivelul Facultății de Biologie și Geologie, Universitatea„Babeș-Bolyai” 

Cluj-Napoca, conform specificațiilor fiecărei specializări (Anexa 3).  

 
 

5. Studenţii au posibilitatea să opteze între diferite modalităţi de efectuare a practicii, 

după cum urmează: 

a. Stagiul de practică obligatorie desfăşurată de studenţi, în conformitate cu 

planul de învăţământ, în cadrul laboratoarelor (interne și externe), muzeelor 

sau/și în grădini botanice cu recomandarea respectării pregătirii generale 

din cadrul profilului la care aparține studentul. Acest stagiu de practică poate 

include și deplasări de scurtă durată după un program prestabilit (vizite de 

lucru). Principalul obiectiv al acestui tip de stagiu de practică este verificarea 

aplicabilității cunoștințelor teoretice într-un cadru real și bine delimitat.  

b. Stagiul de practică de teren este activitatea obligatorie desfăşurată de 

studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, concretizată printr-o 
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 deplasare ce vizează verificarea capacitatii de aplicare a cunoștințelor teoretice 

într-un cadru real, diversificat și care facilitează analiza comparativă a cadrului 

natural și a celui socio-economic (deplasări, excursii, tabere, campanii). Stagiul 

se poate desfășura în zone accesibile, izolate, depărtate de căi de comunicație 

sau localități, individual sau în grupuri mai mari sau mai mici, având 

particularități, mod de organizare şi riscuri potențiale specifice. 

c. Stagiul de practică profesională pe baza de acorduri de practică și/sau 

convenții de practică este activitatea obligatorie desfăşurată de studenţii din 

ciclul de studii de licență și master în conformitate cu planul de învăţământ, cu 

parteneri agreați. Scopul este aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite pe 

parcursul studiilor și dezvoltarea abilităților și competențelor personale și 

interpersonale. Modelele pentru Acorduri de practică, Convenții de practică și 

Portofoliul de practică se găsesc în Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3. 

   Stagiul de practică pe baza de acorduri de practică și/sau convenții de 
practică poate fi:  

   c.1. Stagiu de practică organizat de universitate prin facultate , care facilitează 
obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi în cadrul altor institutii de 

profil şi publică informaţiile pe pagina de internet dedicată pe pagina facultăţii; 
   c.2. Stagiu de practică propus de student - identificarea locului de desfăşurare 

a practicii se face de către student.  

 
6. Cadrul didactic supervizor/profesor responsabil de practică/responsabil de 

practică pe programe de studiu este numit la nivelul deparatmentelor.  
 

7. Practica pentru lucrarea de licență/disertație se va desfășura sub îndrumarea 

coordonatorului științific a lucrării, conform Planului de învățământ specific fiecărei 

specializări.  

 

8. Tematica de practică se va stabili astfel: 
a. Tematica de practică în laboratoare/muzee/grădini botanice și tematica de 

practică de teren se stabilește de cadrele didactice supervizoare/profesorii 
responsabili de practică/responsabilii de practică, în conformitate cu Planul de 
învățământ și fișele disciplinelor aferente practicii sau fișele disciplinelor din 
planul de învățământ care au cuprinsă o astfel de activitate. 

b. Tematica de practică profesională pe baza de acorduri și/sau convenții de 
practică se stabilește de către cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele 
desemnat de partenerul de practică, în funcție de specificul activității 
organizatorului de practică, cu respectarea specializării studentului practicant.  
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 II. Organizarea și desfășurarea stagiului de practică 

 
9. Practica este organizată de cadrele didactice supervizoare/profesorii responsabili de 

practică/responsabilii de practică, care vor colabora cu conducerea Facultății de 

Biologie și Geologie, cu conducerile departamentelor, administratorul șef din facultate, 

cadrele didactice, doctoranzii și cercetătorii facultății.  

10. În cadrul departamentelor, programul de practică va fi discutat și aprobat până la 

sfarsitul lunii martie din anul universitar curent.  

11. La specializările unde se poate opta pentru practica în laborator, muzee etc. sau în 

teren, studenții vor face acest lucru prin contractul de studii. 

12. Transferul de la o modalitate la alta de practică se face până în luna ianuarie. În 

condițiile unor probleme medicale grave (cu adeverință medicală) se va accepta 

modificarea opțiunii. 

13. Activitățile de practică profesională (pe bază de acorduri și/sau convenții de practică) 

vor fi derulate în baza acordurilor/convențiilor cu instituțiile partenere, în 

conformitate cu reglementările legale specifice învățământului superior, standardelor 

ARACIS și strategiei instituționale (Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-

Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate 

a studenţilor la nivel licenţă şi master, HS 380/12.11.2012, Legea Educației Naționale 

nr.1/2011, Legea 258/2007, OM nr.3955/9.05.2008), până în sesiunea de toamnă, 

când se va desfășura și evaluarea studenților.  

14. Durata (minimă) a stagiului de practică este reglementată prin Planul de învăţământ, 

cu respectarea normelor în vigoare. 

15. Activitatea de practică se poate desfășura în timpul anului universitar cu program 

săptămânal sau cumulat, conform Planului de învățământ, la sfârșitul semestrului sau 

pe parcursul semestrului, cu condiția să nu perturbe participarea studentului la 

programul didactic obișnuit.  

16. Practica se desfășoară pe baza programei analitice (fișei de disciplină) și portofoliului 

de practică. 

17. Participarea la practică este obligatorie, cu acoperirea numărului de ore prevăzute în 

planul de învățământ. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează, 

respectându-se durata și tematica, fără a perturba procesul de pregătire teoretică.  

18. Stagiile de practică în laborator/muzee, respectiv în teren corespund direct variantelor 

din planul de învățământ, iar stagiul de practică profesională pe baza de acorduri de 

practică și/sau convenții de practică se va integra după specificul specializării la una 

dintre variantele de practică din planul de învățământ al anului respectiv. 

19. Aspecte legate de finanțarea stagiilor de practică în teren sunt prevăzute în Procedura 

Operațională – Efectuarea practicii de specialitate cu studenții (PO-DCN-13) 

(https://biogeo.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/12/Procedura-Efectuarea-

practicii-de-specialitate-cu-studentii.pdf) de la Facultatea de Biologie și Geologie. 
 

https://biogeo.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/12/Procedura-Efectuarea-practicii-de-specialitate-cu-studentii.pdf
https://biogeo.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/12/Procedura-Efectuarea-practicii-de-specialitate-cu-studentii.pdf
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 III. Recunoașterea și evaluarea stagiului de practică 

 
20. Evaluarea și notarea finală a studentului se realizează la nivelul programului de studii 

pe care îl parcurge, în conformitate cu fișa disciplinei.  

21. La finalul perioadei de stagiu, activitatea practică este evaluată astfel: 

- de responsabilii/cadrele didactice supervizoare din facultate, în cazul stagiilor de 

practică în laboratoare/muzee, respectiv de teren; 

- de cadrul didactic responsabil pe baza proiectului de practică și a evaluării tutorelui, 

în cazul stagiilor de practică profesională desfășurate pe baza convențiilor de practică.  

- de coordonatorul științific a lucrării de licență/disertație, în cazul stagiilor de practică 

pentru lucrarea de licență/disertație. 

22. Forma de notare și creditele acordate pentru Practică sunt cele prevăzute în Planul de 

învățământ.  

23. Practica în laboratoare/muzee, respectiv de teren se încheie printr-un colocviu, unde 

se evaluează cunoștințele dobândite. 

24. Recunoașterea stagiului de practică în laboratoare/muzee, respectiv de teren se 

realizează conform Planului de învățământ  numai pentru anul universitar în care se 

desfășoară și este obligatorie.  

25. Se interzice echivalarea și notarea studenților la disciplina Practică pentru activități 

care nu sunt cuprinse în programul de practică, aprobat anual.  

26. La întocmirea planului de practică se va avea în vedere ca bazele de practică ale 

Universității „Babeș-Bolyai” să fie folosite cu precădere și la întreaga capacitate. 

Activitățile din cadrul stagiului de practică pot fi efectuate și în alte locații strict 

necesare pentru completarea cunoștințelor dobândite pe parcursul anului universitar. 

 

 

IV. Dispoziții finale 

 
27. Studenții care participă la stagiul de practică vor fi instruiți asupra Sănătății și 

securității în muncă și apărarea contra incendiilor. 

28. Ședințele de instructaj vor fi efectuate de cadrele didactice cu atribuții în pregătirea și 

îndrumarea activității de practică, precum și de persoane abilitate în acest sens. 

29. Orice problemă de sănătate a studenților, care poate să afecteze participarea sau 

desfășurarea stagiului de practică va fi adusă la cunoștința conducătorilor de practică 

încă din timpul ședințelor de instructaj.   

30. Fiecare departament /cadru didactic /responsabil va alege varianta specifică de 

practică, care va fi comunicată studenților  la începutul anului universitar/semestrului. 

Pentru fiecare dintre variante se stabilesc norme de asigurare a unei bune desfășurări 

a practicii, în funcție de specificul acesteia. 

31. Orice situație specifică legată de organizarea și desfășurarea practicii 

profesionale a studenților va face obiectul decizional la nivelul structurilor 
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 (departamentelor) care gestionează domeniile programelor de studii de unde 

provin studenții.  

32. Aceste instrucțiuni au caracter obligatoriu și permanent și se aplică începând cu anul 

universitar 2021-2022, tuturor anilor de studiu și vor fi aduse la cunoștința studenților 

înainte de începerea stagiului de practică.  

 

 

Aprobat în ședința Consiliului facultății din data de 01.03.2022 

 

 


