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1. DEFINIȚII  

  

✓ Stagiu de practică - activitatea desfăşurată de studenții-masteranzi, în 

conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii 

cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.   

✓ Practicant – studentul-masterand care desfăşoară activităţi practice 

pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le 

aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.   

✓ Organizatorul de practică este Facultatea de Management Financiar 

din cadrul Universităţii Ecologice  din Bucureşti, care desfăşoară activităţi instructiv-

educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare.  

✓ Partenerul de practică poate fi o entitate/organizaţie privată sau 

publică ce desfăşoară activităţi compatibile cu domeniile de instruire ale 

masteranzilor de la Facultatea de Management Financiar din cadrul Universităţii 

Ecologice  din Bucureşti şi care poate participa la procesul de instruire practică a 

studenţilor şi masteranzilor.  

✓ Cadru didactic supervizor este persoana desemnată de organizatorul 

de practică, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării 

stagiului de practică.   
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2. Obiectivele generale ale stagiului de practică 

 

-    dobândirea competențelor necesare integrării pe piața muncii; 

-    creșterea adaptabilității studenților masteranzi la cerințele locului de muncă; 

- completarea cunoștințelor teoretice ale masterandului acumulate pe 

durata anilor de studiu din facultate cu cunoștințele practice despre modul în care 

funcționează diferitele departamente ale organizațiilor partenere de practică;  

-  oferirea posibilității masteranzilor de a obține experiență profesională în 

cadrul contactelor stabilite în cadrul activității zilnice din organizații. 

 

 

3. Organizarea și derularea stagiului de practică 

  

Practica de specialitate a masteranzilor din Facultatea de Management 

Financiar din cadrul Universităţii Ecologice  din Bucureşti este o disciplină 

obligatorie, prevăzută în planul de învățământ.  

Durata stagiului de practică la programele de studii de masterat este 84 de ore.  

Practica se desfăşoară pe baza unui acord încheiat între Facultatea de Management 

Financiar din cadrul Universităţii Ecologice  din Bucureşti, ca organizator de 

practică, partenerul de practică şi practicant, conform modelului din Anexa 1 – 

CONVENŢIE PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ. 

Masterandul, după identificarea entităţii / organizaţiei privată sau publică în 

cadrul căreia va desfăşura practica de specialitate, va completa Convenţia privind 

efectuarea stagiului de practică şi va depune un exemplar al acesteia, semnat de cele 

trei părţi, la secretariatul facultăţii, până la data începerii stagiului de practică.  

În situația în care  masterandul este angajat cu contract de muncă la o 

entitate/organizație, stagiul de practică se poate echivala cu perioada de angajare cu 

condiţia ca numărul de ore de angajare să fie de cel puţin 200 ore, iar poziţia ocupată 

să fie compatibilă cu programul de studii universitare de masterat urmat. Pentru a 

dovedi statutul de angajat, masterandul aduce o adeverinţă  doveditoare, de la 

angajator.   
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Masternadul, în cadrul  practicii de specialitate, își alege o temă/lucrare  care-i 

permite dobândirea uneia sau mai multor competenţe profesionale.  

La sfârșitul fiecărei zile studentul trebuie să completeze Caietul de practică (Anexa 

3), cu menționarea tuturor activităților desfășurate.  

La finalul stagiului de pregătire practică, masterandul va realiza dosarul de practică – 

ce conține documentele cerute (Anexele 1-4) - și care va fi prezentat îndrumătorului 

de practică din  cadrul facultății. 

 

4. Evaluarea și notarea stagiului de practică 

 

Activitatea desfășurată de către masteranzi va fi evaluată printr-un colocviu. 

Colocviul se susţine în conformitate cu structura anului universitar. Activitatea de 

practică va fi evaluată cu o notă de la 10 la 1.  

La stabilirea notei finale se iau în considerare:  

a) conţinutul şi forma lucrării / proiectului de practică în ceea ce 

priveşte prezentarea problemelor specifice temei alese;  

b)  modul de prezentare a lucrării;  

c) răspunsurile la întrebările legate de stagiul de practică efectuat. 

Nepromovarea disciplinei de practică conduce la repetarea stagiului de 

practică. 

 


