APROBAT
la $edinfa Consiliului de Evaluare qi Asigurarea a Calitalii
US

Proces-verbal

nr.

e

din P,,

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA $I DESFA$U

STAGIILOR DE PRACTICA
DISPOZITII GENERALE
Art.l. prezentul Regulament stabileqte cadrul normativ privind stagiile de practicd in cadrul
Universit6lii de Studii politice qi Economice Europene "C. Stere" (in continuare USPEE) in procesul

formirii iniliale in inv6!6mintul superior la ciclul I - studii superioare de licen1d, ciclul II -studii
superioare de masterat, care este o componentd obligatorie qi esenfiald, a formdrii profesionale
universitare. in corespundere cu Cadrul Na{ional al Calificdrilol pe domenii de formare
profesionald gi prezentul Regulament, fiecare Facultate din cadrul USPEE va elabora gi implementa
regulamente proprii privind stagiile de practicd

(in corespundere Ei concordanld cu domeniile

de

activitate, de ex: $tiinfe Economice, Relafii Internalionale qi $tiinfe ale Educafiei, Drept, Ecologie ;i
Securitate Ecologic6, $tiinfe ale Comunicdrii) aprobate de Consilul de Evaluare Ei Asigurare a Calitalii 9i
Senat. prezentul Regulament al USPEE cu privire

la

organizarea gi desfdqurarea stagiilor de practicd a

fost elaborat inbaza Codului Educafiei al Republicii Moldova (Publicat:24.10.2014 in Monitorul
Oficial Nr. 319-324 art Nr:634,Data intrdrii in vigoare: 23.1I.2014,modificat LPl38 din 17'06.16,
MO1g4-192101.07.16 art.41l; in vigoare 01.07.16), Regulamentului-Cadru privind stagiile de practici

in inv6limintul

superior (Ordinului Ministerului Educaliei al Republicii Moldova Nr. 203

martie 2014), planului-Cadru pentru studii superioare (ciclul
integrate, ciclul

din
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I - Licen!6, ciclul II - Master, studii

III - Doctorat) * (Hotdrirea Colegiului Ministerului Educaliei nr. 4.1 din 22 octombrie

2015,Ordinul Ministrului Educaliei nr. 1045 din29 octombrie 2015)

Art.2. Dispoziliile Regulamentului se aplicd studentilor

I

masteratuilor 9i personalului

qtiintifico-didactic din cadrul USPEE.

Art.3. Domeniul de aplicarea a plozentului Regulament cuprinde:
a) funcJiile, competenfele, responsabilitdlile, drepturile gi obligatiile specifice studenlilor /
masteranzilor incadrali in activitatea de practici, precum gi a personalului gtiinlific indrumdtor;

b) conditiile qi

modalitltile de organizare gi desftqurare

a

practicii studenfilor

/masteranzilor;
c) sistemul de evaluare a activititii de practicd a studenJilor I mastetatuilor;

d) criteriile de evaluare a practicii studenţilor / masteranzilor.
Art.4.
(1) Activitatea de practică studenţească constituie o componentă de bază a USPEE
„C.Stere”.
(2) USPEE „C.Stere” desfăşoară activităţi de organizare şi desfăşurare a practicii
studenţilor / masteranzilor de sine stătător şi în colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinătate.
(3) Stagiile de practică în cadrul USPEE „C.Stere” se realizează în întreprinderi,
organizaţii, instituţii (unităţi-baze de realizare a stagiilor de practică), autorităţi publice, pe domenii de
formare profesională şi specialităţi, cât şi în baza acordurilor de colaborare cu instituţii specializate în
domeniu.
(4) Catedrele de specialitate elaborează programele pentru stagiile de practică, acestea fiind
discutate la consiliile profesorale şi aprobate de către Consilul de Evaluare

i Asigurare a Calită ii

i

Senatul USPEE „C.Stere”.
(5) Programele pentru stagiile de practică stabilesc obiectivele şi conţinutul stagiilor,
prevăd competenţele profesionale în conformitate cu finalităţile de studiu, modul de organizare,
dirijare şi evaluare a stagiilor de pactică, criteriile de apreciere, obligaţiunile coordonatorilor de
practică şi a studenţilor-stagiari. În funcţie de necesitate, programele pot fi coordonate cu organele
centrale de specialitate, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de profil.
(6) Conform planului de învăţământ şi în strictă corespundere cu finalităţile de studiu,
studenţii / masteranzii urmează a fi mobilizaţi la realizarea a patru tipuri de stagii de practică: a) de
ini iere; b) de specialitate 1; c) de specialitate 2 ; d) de produc ie; e) de licenţă ; f) de master.
(7) Practica de ini iere în specialitate: studenţii se familiarizează cu bazele viitoarei
specialităţi, obţin deprinderi primare pentru formarea profesională. Acest tip de practică poate fi
realizat în instituţii de profil.
(8) Practica de specialitate 1 / 2 se poate realiza în alternanţă cu orele de prelegeri,
cursurile practice şi de laborator sau separat, pe parcursul anului de studii, în funcţie de domeniul de
formare profesională şi condiţiile de realizare a stagiului de practică.
(9) Practica de produc ie are drept scop implicarea studen ilor în calitate de stagiari activi
în procese practice pe domenii de activitate profesională. Acest tip poate fi realizat la întreprinderi,
organizaţii, instituţii de proiectare şi cercetare şi, ca excepţie, la catedrele de profil, cât şi în instituţii
specializate în domeniu.
(10) Practica de licenţă are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice necesare şi adecvarea
pregătirii teoretice la activitatea profesională independentă în condiţiile socio-economice reale;
efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea informaţiei pentru realizarea
licenţă.

proiectului/tezei de

(11) Practica de master are drept scop dezvoltarea competenţelor şi adecvarea pregătirii
teoretice la activitatea profesională independentă în condiţii socio-economice reale, efectuarea
cercetărilor, documentarea şi colectarea informaţiei, pentru realizarea tezei de master. Practica de
masterat se organizează prioritar în instituţii de proiectare şi de cercetare şi, ca excepţie, la catedrele
de profil ale instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medico-sanitare, în conformitate cu tema tezei de
master.
(12) Fiecare tip de stagiu de practică are conţinutul, obiectivele şi specificul ei de
organizare şi urmează să asigure o continuitate, o sistemă logică ştiinţifico-practică de formare
profesională.
ORGANIZAREA ŞI DIRIJAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ
Art.5. Stagiile de practică se organizează în corespundere cu Planul-cadru pentru
învăţămîntul superior (ciclul I-studii superioare de licenţă, ciclul II-studii superioare de masterat,
aprobat de Ministerul Educaţiei, în alternanţă cu orele teoretice sau separat, pe etape sau în mod
continuu, în funcţie de domeniul de formare profesională şi de specialitate şi constituie, în mediu, 10 la
sută din numărul total de ore (credite de studiu) prevăzute în planul de învăţămînt.
Art.6. Pentru organizarea stagiilor de practică USPEE „C.Stere” va încheia acorduri
/contracte de colaborare cu unitaţile-baze de realizare a stagiilor de practică.
Art.7. Facultă ile (Decanatele) de comun acord cu instituţiile de realizare a stagiilor de
practică determină condiţiile de desfăşurare şi durata stagiilor de practică.
Art.8. Consiliile profesorale pentru fiecare Facultate desemnează o persoană responsabilă
de organizarea stagiilor de practică.
Art.9.
(1) Pentru dirijarea stagiilor de practică se desemnează coordonatori: cadre didactice de la
Catedrele de profil şi specialişti din instituţiile de realizare a stagiului de practică. Acestea trebuie sa
fie persoane cu experienţă, recunoscute prin autoritatea lor de coordonatori şi cu un stagiu de muncă nu
mai mic de 5 ani (pentru cadrele universitare, cât şi specialiştii din instituţiile de efectuare a practicii).
(2) Persoana responsabilă de organizarea stagiilor de practică este obligată să repartizeze
studenţii / masteranzii conform destinaţiei stabilite.
(3) Coordonarea stagiilor de practică se include în norma didactică, aprobată în modul
stabilit.
(4) Studenţii / masteranzii realizează stagiile de practică individual sau în grupe, în funcţie
de domeniul de formare profesională şi prevederile contractului încheiat cu formaţiunea de aplicaţie.
(5) Studenţii / masteranziicare îşi fac studiile prin învăţământ cu frecvenţă redusă încadraţi
în câmpul muncii la specialitatea studiată, sunt eliberaţi de la stagiile de practică, atribuindu-li-se
numărul de credite respectiv. Aceştea prezinta responsabilului de stagiu referinţa eliberată de
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formaţiunea în care activează şi confirmarea (certificatul) de la locul de muncă. Studenţii / masteranzii
care nu activează în domeniul specialitaţii studiate, realizează stagiul de practici în condiţiile
prezentului Regulament.
(6) Stagiile de practică sunt anticipate de un instructaj în care se aduc la cunoştinţă
obiectivele şi conţinutul stagiului, obligaţiunile stagiarilor, criteriile de apreciere, modul de evaluare,
finalitaţile.
(7) Pe parcursul stagiilor de practică, studenţii / masteranzii-stagiari efectuează şi munca de
investigaţie în conformitate cu tema tezei anuale, de licenţă, de master
(8) Reglementarea activităţii de practică între student / masterand şi instituţia în cadrul
căreia se efectuează practica rămâne la latitudinea instituţiei. În funcţie de solicitările instituţiei,
studenţii / masteranzii trebuie să respecte reglementările acesteia privind informaţiile confidenţiale.
Studentul / masterandul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de
proiectare a muncii specifice unităţii de primire, pe toată durata desfăşurării practicii. În cazul apariţiei
unor dispute între studentul / masterandul stagiar şi instituţia de primire, aceştea pot apela la Facultatea
de care aparţine studentul / masterandul.
(9) La finele stagiilor de practică, studenţii / masteranzii prezintă portofoliul după modelul
prestabilit, conform cerinţelor elaborate de catedrele de profil.

EVALUAREA ŞI TOTALIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ
Art.10.
(1) Evaluarea stagiilor de practică se realizează atât pe perioada de desfăşurare a stagiului,
cât şi la finele lui.
(2) La evaluarea şi totalizarea activităţii de practică se ţine cont de următoarele cerinţe:
a) Studenţii / masteranzii sunt obligaţi să completeze un portofoliu, cu relevanţă pentru
domeniul de licenţă / master pe care îl urmează.
b) Activităţile desfăşurate trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice
dobândite în cadrul activităţilor didactice şi să fie utile pentru domeniul de licenţă / master în care
studenţii / masteranzii se pregătesc.
c) Instituţia de primire la practică trebuie să numească o persoană responsabilă pentru
activitatea de practică a studenţilor / masteranzilor care să îi asiste pe tot parcursul perioadei de
efectuare a practicii.
(3) La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul / masterandul va prezenta
proiectul de practică, care va conţine următoarele elemente:
a) Numele şi prenumele, Facultatea, anul de studii.
b) Denumirea instituţiei de efectuare a practicii, perioada desfăşurării practicii, numărul
total de ore efectuate.
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c) Coordonatorul de practică desemnat în instituţia de efectuare a practicii.
d) Fişa disciplinei de practică.
e) Activităţile desfăşurate, aspectele profesionale specifice.
(4) Instituţia de efectuare a practicii evaluează portofoliul de practică printr-un calificativ:
“foarte bine”, “bine”, “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” şi validează stagiul de practică prin eliberarea
unui certificat care să confirme efectuarea practicii.
(5) Evaluarea competenţelor dobândite de student / masterand în stagiul de practică se face
prin examen, de către o Comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde şi reprezentanţi ai
organizaţiilor în care se desfăşoară practica.
(6) Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul Facultăţii, la începutul fiecărui an
universitar.
(7) În procesul de evaluare a studentului / masterandului de către Universitate, se ţine cont
de referinţa coordonatorului din instituţia de efectuare a practicii.
Art.11.
(1) Studenţii / masteranzii care nu au realizat programele stagiului de practică nu sunt
promovaţi la anul următor de studii şi nici la susţinerea examenului de licenţă sau a tezei de master.
(2) Studenţii / masteranzii care nu au realizat stagiul de practică din motive întemeiate, se
încadrează repetat în stagiul de practică pe parcursul vacanţei sau semestrului următor.
(3) Se recunosc stagiile de practică efectuate de studenţii / masteranzii care au fost încadraţi
în stagii de practică peste hotarele

ării şi deţin actul respectiv cu descrierea activitaţilor realizate,

durata stagiilor, numărul de ore, acordându-le numărul stabilit de credite.
Art.12.
(1) Coordonatorii stagiilor de practică de la catedrele de profil prezintă raportul de evaluare
al stagiului de practică, procesul-verbal din instituţiile de efectuare a practicii care se păstrează la
catedre.
(2) Persoana responsabilă de stagiile de practică elaborează raportul despre rezultatele
stagiilor de practică pe care îl prezintă în şedinţa Consiliului Profesoral.

PERSOANELE RESPONSABILE DE REALIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ
Art.13.
(1) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării practicii studenţilor / masteranzilor la nivel
de universitate revine Prorectorului cu activitatea didactică, iar la nivelul Facultăţii – Decanului.
(2) Responsabilii de practică pe programe de studiu sunt numiţi la nivelul catedrelor şi
reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar de către Consiliul Facultăţii.
(3) Persoanei responsabile de realizarea stagiilor de practică îi revin următoarele sarcini:
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a) Să selecteze instituţiile de realizare a stagiilor de practică şi să încheie cu acestea
contracte de colaborare.
b) Să asigure organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică.
c) Să organizeze instructaje, conferinţe, seminare, expoziţii cu privire la organizarea,
desfăşurarea, totalurile stagiilor de practică.
d) Să repartizeze studenţii / masteranzii la locurile de efectuare a practicii.
e) Să pregătească şi să prezinte raportul de evaluare privind rezultatele stagiilor de practică.
f) Să elaboreze, de comun acord cu coordonatorii stagiilor de practică, programul pentru
efectuarea practicii.
Art.14. Coordonatorul stagiilor de practică deţine următoarele atribuţii:
a) acordă consultaţie metodică studenţilor / masteranzilor-stagiari.
b) realizează diferite activităţi educaţionale cu caracter demonstrativ.
c) asistă la activităţile susţinute de către studenţii / masteranzii-stagiari.
d) verifică documentaţia elaborată de studenţii / masteranzii-stagiari.
e) participă la analiza rezultatelor activităţilor susţinute de studenţii / masteranzii-stagiari.
f) este responsabil de respectarea normelor securităţii muncii de către studenţii /
masteranzii-stagiari.

DISPOZIŢII FINALE
Art.15.
(1) Prezentul Regulament se aprobă de către Consilul de Evaluare i Asigurare a Calită ii

i

Senatul USPEE „C.Stere”.
(2) În funcţie de specific, facultăţile pot elabora instrucţiuni cu completări la prezentul
Regulament (fără modificări de conţinut), validate de către Consiliul Facultăţii şi comunicate
Consilului de Evaluare i Asigurare a Calită ii i administraţiei Universităţii.
(3) Orice modificare a conţinutului la prezentul Regulament se face prin hotărâre de Senat,
la propunerea membrilor Senatului şi se avizează de Rectorul universităţii.
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Anexa 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE

I ECONOMICE EUROPENE “C. STERE”

CONTRACT
privind efectuarea stagiilor de practică a studenţilor
nr. _________________
din _____________20__
Capitolul 1. Părţile contractului
UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE “C. STERE”,
reprezentată de către ___________________________________________________________________
şi __________________________________________________________________________________ ,
reprezentată de către ___________________________________________________________________
au încheiat actualul contract privind următoarele condiţii şi obligaţiuni.
Capitolul 2. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie stagiul de practică pe care îl va realiza studentul conform
obiectivelor stabilite.
Capitolul 3. Obligaţiile instituţiei-bază de realizare a stagiului de practică
3.1. Să asigure condiţii şi locuri de efectuare a practicii în dependenţă de numărul de studenţi
repartizaţi şi termenele indicate.
Specialitatea

Anul de
studii

Denumirea stagiului
de practică

Numărul
studenţilor

Termenele de realizare
de la
pînă la

3.2. Să asigure o îndrumare eficientă prin specialişti cu experienţă.
3.3. Să ofere studenţilor practicanţi posibilitatea de a utiliza fondul bibliotecii şi baza tehnicomaterială a instituţiei.
3.4. Să evalueze activitatea studentului practicant în baza criteriilor prestabilite.
Capitolul 4. Obligaţiile Universită ii de Studii Politice i Economice Europene “C. Stere”
4.1. Să repartizeze studenţii la practică în corespundere cu contractele încheiate.
4.2. Să asigure suport / asistenţă metodică studenţilor practicanţi.
4.3. Să monitorizeze efectuarea practicii studenţilor repartizaţi.
4.4. Să remunereze munca persoanelor implicate în realizarea practicii pedagogice.
Capitolul 5. Dispoziţii finale
5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil pînă la
____________________________________________________________________________________.
5.2. Contractul este întocmit în două exemplare, fiecare parte urmînd să deţină cîte un exemplar.
5.3. Adresele juridice ale părţilor:
Universitatea de Studii Politice i
Economice Europene “C. Stere”
_________________________
Bd.

tefan cel Mare

i Sfînt 200, MD-2004

_________________________
mun. Chişinău
_________________________
Tel.022749486, 022358427

_______________________
Semnăturile reprezentanţilor
_____________________
L.ş.

______________________
L.ş.
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