
ANEXA 2 
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ 

la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul 
programelor de studii universitare de licenţă/masterat – An universitar .............../................. 

 
 1. Durata totală a pregătirii practice:  ...................... 
 2. Calendarul pregătirii:  
 Perioda: De la ............................ Până la .............................., în fiecare zi a săptăminii  
 3. Perioada stagiului, timpul de lucru si orarul (de precizat zilele de pregătire practică în 
cazul timpului de lucru parţial):  
 În zilele și intervalele orare convenite de comun acord  
 4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: 
 Conform Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică – Anexa 1 
 5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii: 
 Facultatea de Mecanică 
 6. Condiţii de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică 
 Conform Regulamentului de Ordine Interioară al societăţii unde se desfăşoară Practica 
tehnologică 
 7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de 
student/masterand în Universitatea din Craiova si în cadrul stagiului de practică: 
 Aplicarea noţiunilor dobândite la orele de curs şi lucrări practice în cadrul atelierului sau 
secţiei în care practicantul îşi desfăşoară activitatea de practică. 
 8. Numele si prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a 
practicantului pe perioada stagiului de practică : 

……………………………………………………………… 
 9. Drepturi si responsabilităţi ale cadrului didactic din Universitatea din Craiova – 
Facultatea de Mecanică (organizator al practicii), pe perioada stagiului de practică: 
 Cadru didactic verifică şi îndrumă activitatea practicantului pe durata stagiului de 
practică 
 10. Numele si prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea 
condiţiilor de pregătire si dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale 
planificate pentru perioada stagiului de practică: 
 Conform responsabilităţilor trasate de societatea unde se desfăşoară Practica tehnologică 
 11. Drepturi si responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: 
 Tutorele de practică îndrumă activitatea practicantului pe durata stagiului de practică şi 
tine legătura cu cadrul didactic al facultăţii de Mecanică, pe perioada efectuării stagiului de 
practică al practicantului, informând periodic despre desfăşurarea activităţii de practică 
  
 12. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică 
Nr. 
crt.  Competenţa  Modulul de pregătire  Locul de muncă  Activităţi planificate  Observaţii  

1.  Conform programei analitice de 
practică tehnologică 

   

      
  
13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada 
stagiului de pregătire practică 

 Nume si prenume  Funcţie  Semnătura  
Cadru didactic supervizor   Cadre didactice  

Tutore     

Practicant     

Data     

 


