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REGULAMENT  

PRIVIND  

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  

PRACTICII DE SPECIALITATE  

ÎN CADRUL 

FACULTĂȚII DE ARTE ȘI DESIGN 

 
 

Practica de specialitate este activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu 

fișa disciplinei din planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității 

cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de studiu urmat. Practica 

de specialitate este o disciplină obligatorie (atât la Ciclul de Licență, cât și la Ciclul de 

Master), prevăzută în anul II semestrul 2 și include 2 componente:  

a. Efectuarea stagiului de practică la parteneri de practică, cu o durată de 120 de ore, 

care se pot desfășura eșalonat pe parcursul anului universitar;  

b. Colocviu pentru evaluarea stagiului de practică și care se va organiza în sesiunile 

aferente structurii anului universitar UVT 2021-2022.  

Îndrumarea studenților pentru desfășurarea stagiului de practică se realizează de 

către cadrul didactic supervizor - stabilite anual la nivelul fiecărui departament.  

Etapele de desfășurare a stagiului de practică (pct. a) sunt:  

a. Alegerea organizației partenere de practică. Stagiul de practică se desfășoară în 

organizații care pot asigura desfășurarea stagiului în concordanță cu cerințele din fișa 

disciplinei. În acest sens, studenții au posibilitatea ca în mod individual să identifice o 

organizație în care să desfășoare stagiul de practică. În acest sens, se poate avea în 

considerare și oportunitatea desfășurării unui stagiu în străinătate finanțat printr-o 

mobilitate de tip Erasmus Placement (pentru detalii, accesați https://ri.uvt.ro/informatii-
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generale3/). De asemenea, studenții care nu își identifică individual un partener de practică, 

vor fi îndrumați către un partener de către cadrul didactic supervizor. 

b. Completarea documentelor premergătoare stagiului de practică. După alegerea 

organizației și stabilirea tematicii se completează convenția individuală de practică. 

Convenția individuală de practică se completează și trebuie semnată de studentul 

practicant, responsabilul partenerului de practică și responsabilul la nivelul decanat FAD. 

Circuitul documentelor pentru semnătură se poate realiza online sau fizic, după caz. Pentru 

circuitul fizic, convenția se va depune în 3 exemplare la secretariat Decanat. 

 c. Derularea stagiilor de practică în funcție de programul agreat cu responsabilul 

partenerului de practică. În funcție de evoluția contextului epidemiologic și de măsurile 

restrictive adoptate la nivel național, județean și local, derularea activității se poate face la 

sediul partenerului de practică (activități față în față, sub coordonarea reprezentantului 

partenerului de practică și cu respectarea măsurilor de distanțare socială) sau în regim 

online (în sistem videoconferință cu responsabilul desemnat de partenerul de practică). 

Activitatea desfășurată în cadrul stagiului de practică este evaluată prin colocviu de 

către supervizorul de practică (pct. b). În acordarea notei, supervizorul va ține cont de 

cunoștințele și abilitățile practice dobândite și de calitatea proiectului întocmit de student. 

Facultatea de Arte și Design are încheiate convenții de practică cu organizații 

partenere care pot oferi condiții propice pentru desfășurarea practicii din domeniul Arte 

vizuale. Partenerii de practică se regăsesc pe site-ul FAD, în secțiunea dedicată. 
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