Practică pentru anul universitar 2019- 2020
Documentele necesare pentru practică
Informații privind documentele pentru practică se pot accesa pe site-ul universității la adresa
https://practica.unitbv.ro/ro/node/16. În această secțiune se găsesc modele editabile ( .doc ) ale documentelor:

Convenție de practică, Atestat de practică, model de Caiet de practică. Pentru cazul în care se solicită
completarea online a convenției de practică este necesară autentificarea cu adresa instituțională a studentului.
Modelul editabil pentru <Convenție de practică> corespunzător fiecărui program de studiu din cadrul Facultății
de Inginerie Mecanică poate fi accesat la adresa: https://mecanica.unitbv.ro/studenti/practic%C4%83.html.

COORDONATORI ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ
Coordonator pe facultate: Prodecan studenți - Conf. dr. ing. Liviu COSTIUC
Coordonator anul II AR, AE, ITT – prof. dr. ing. Natalia FILIP
Membri:

ș.l.dr.ing. Bogdan BENEA

ș.l. dr.ing. Sebastian RADU
ș.l. dr. ing. Radu ȚÂRULESCU

Coordonator anul III AR, AE, ITT – prof. dr. ing. Nicolae ȚUREA
Membri:

prof.dr. ing. Silviu BUTNARIU
conf.dr.ing. Florin GÎRBACIA

conf.dr.ing. Dorin DUMITRAŞCU

Coordonator anul II si anul III AR- FR, - ș.l.dr.ing. Daniel TRUŞCĂ

ș.l.dr.ing. Adrian BUDALĂ

Coordonator anul II și III IM – Conf. dr. ing. Mihai ULEA

Coordonator anul II și anul III IM – FR - prof. dr. ing. Luminița SCUTARU

Etape de urmat de către studenți:
1. Studentul listează convenția, obține acordul unei firme care îndeplineşte condițiile din fişa disciplinei de
practică şi din convenția de practică. Convenția de practică se semnează şi se ştampilează la firma de la
care studentul a obținut acordul pentru practică.

2. Convențiile de practică semnate se vor trimite prin e-mail, la departamentul de care aparține programul
de studii:
•

Programele: AR, AE, IT, AR-FR –Departamentul AT – Secretariatul Departamentului:
cazan.felicia@unitbv.ro

•

Programele

IM,

IM-FR

–Departamentul

IM

-

Secretariatul

Departamentului:

campian.bianca@unitbv.ro

3. După semnarea convenției de practică la facultate, acesta este re-transmisă către student prin email.
Studentul va prezenta convenția la societatea (firma) de la care a obținut acordul pentru a efectua
practica.

Practica se desfășoară începând cu data de 06.07.2020. Durata practicii este de 3 săptămâni (3x5zilex6ore/zi)=
90 ore de practică. Se va completa caietul de practică pe perioada practicii. Studentul va primi de la firmă o
adeverință/atestat care certifică efectuarea practicii.
Informații despre Colocviul pentru practică şi programarea susținerii acestuia se vor afișa pe site la adresa:
(https://mecanica.unitbv.ro/studenti/practic%C4%83.html).

10.06.2020

Prodecan,
Coordonator practică, Conf. Dr. Ing. Liviu Costiuc

