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Responsabilităţile tutorilor/instituţiilor partenere în derularea stagiilor naţionale 
de practică pentru studenţii Universităţii Transilvania din Braşov 

 

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore (pentru fiecare 4 studenţi) pentru stagiul de practică, 
selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte 
integrantă a convenţiei-cadru. 

 (3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului 
instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru 
securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de 
prevenire asupra riscurilor profesionale. 

 (4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare 
pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică. 

(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de 
medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice. 

(6) Tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza 
unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor 
profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea 
partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, 
respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc). 

(7) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de 
dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării 
practicantului de către cadrul didactic supervizor. 

(2) In cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic 
supervizor, aplicându-se acţiuni corective conform regulamentului de organizare şi funcţionare al 
instituţiei de învăţământ superior. 

 

Expert termen lung practică naţională,               Responsabil regional Brașov, 
Lector dr. Marinela Şimon             Prof. dr. ing. Simona Lache 


