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LA SFÂRȘITUL LUNII IANUARIE 2015 VOM ORGANIZA SESIUNI SPECIALE DE COLECTARE A TUTUROR 

DOCUMENTELOR PREVĂZUTE ÎN SECȚIUNILE A ȘI B.  

CALENDARUL VA FI ANUNȚAT ÎN TIMP UTIL.   

 

Monitori practică: 

1. Raluca Alexandrescu (FSP) – are în grijă studenții de la SSL și SPF; contact: 

raluca.alexandrescu@fspub.unibuc.ro 

2. Alexandra Iancu (FSP) – are în grijă studenții de la SPE; contact: 

alexandra.ionascu@fspub.unibuc.ro 

3. Laura Roșca (Asociația Marketer Club) și Diaconescu Loredana (Asociația ActiveWatch) – au în grijă 

studenții de la SPR contact: lora.rosca@gmail.com și loredana@mma.ro 

Secțiunea A La începutul stagiului de practică te rugăm să te asiguri că ai 

completat și ai semnat următoarele documente: 

CONVENȚIA DE PRACTICĂ 
• Te rugăm să o printezi în 3 exemplare 

•  Semnături necesare: student, reprezentant unitate de practică, decanul facultății 

• După ce obții semnătura/ștampila unității de practică, vei înmâna convenția monitorului care 

îți este alocat (vezi mai sus cine se ocupă de secția ta). Acesta se va asigura că documentul va 

fi semnat și asumat de Decanul facultății.  

• Din cele 3 exemplare completate și semnate ale Convenției, unul va rămâne la tine, iar 

celelalte două  vor rămâne la facultate. 

•  Echipa de proiect va lua toate măsurile necesare pentru ca unul din cele două exemplare, 

care au rămas la facultate, să fie transmis unității de practică unde ți-ai derulat stagiul. 

 

PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ (Anexa 1 la Convenția de practică) 
• Te rugăm să printezi în 2 exemplare 

• Semnături necesare: student, tutore și monitor 

• După ce obții semnăturile necesare de la unitatea de practică, te rugăm să aduci cele două 

exemplare la monitorii care ți-au fost alocați 

• Unul din cele două exemplare îți va fi restituit.  

 

PREVEDERI SPECIFICE (Anexa 2 la Convenția de practică) 

• Te rugăm să printezi documentul în 3 exemplare 

• Semnături necesare: student, manager de proiect și Decan facultate 

• După ce semnezi cele trei exemplare ale Anexei 2, te rugăm să le aduci la facultate, pentru a 

fi semnate de către domnul Decan și de către managerul de proiect.  



2 
 

• Un exemplar al acestei Anexe îți va fi restituit.  

 

Secțiunea B La încheierea stagiului de practică: 

 

CAIETUL DE PRACTICĂ: 

• Te rugăm să-l printezi într-un singur exemplar și să-l aduci completat/semnat 

 

RAPORTUL DE OBSERVARE/EVALUARE AL TUTORELUI 
 

• La încheierea stagiului de practică, nu uita să ceri raportul de observare/evaluare completat 

și semnat de tutorele din unitatea de practică.  

• Raportul se depune într-un singur exemplar. 

ADEVERINȚA PRACTICĂ 
 

• Te rugăm să soliciți o adeverință de practică din partea unității de practică (1 exemplar, 

completat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al unității de practică 

 

IMPORTANT: Cele trei documente vor fi înmânate monitorilor/profesorilor supervizori. 

 

 

 


