Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică de specialitate
în cadrul programelor de studii universitare
Prezenta convenție-cadru se încheie între:
1) Facultatea de Matematică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (denumită în
continuare organizator de practică), reprezentată de decan, prof. univ. dr. Răzvan LIȚCANU, cu sediul în Iași,
cod 700506, Bulevardul Carol I, 11, telefon: +40 232 201060, fax: +40 232 201160, email:
matematica@uaic.ro,
2) Unitatea ............................................................................................................................................................
(denumită în continuare partener de practică), reprezentată de (numele și calitatea)
..................................................... cu sediul în ..................................................................................................,
telefon: ..............................; e-mail ........................................ .
3) Student (denumit în continuare practicant) ................................................................., CNP
...................................., data nașterii ..................., locul nașterii ...................................., adresa de domiciliu
............................................................., înscris în anul universitar .......................... la Facultatea de Matematică,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea ................................................................., grupa
......................., anul de studiu .................., email: ......................................................., telefon: ..............................
ARTICOLUL 1
Obiectul convenției-cadru
1) Convenția-cadru stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică în vederea
consolidării cunoștințelor teoretice ale studentului și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță
cu specializarea pentru care se instruiește.
ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Pe toata durata stagiului de pregătire practică, practicantul trebuie să îndeplinească condiția de a fi student al
Facultății de Matematică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
ARTICOLUL 3
Durata și perioada desfășurării stagiului de practică
1) Stagiul de practică va avea o durată de 56 ore.
2) Perioada desfășurării stagiului de practică este de la _____________ până la ______________.
3) Prezenta convenție își încetează efectele la finalul perioadei stabilite pentru desfășurarea stagiului de practică,
în cazul încetării contractului de studiu al practicantului și în alte situații generate de cauze obiective,
neimputabile părților semnatare.
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ARTICOLUL 4
Responsabilitățile practicantului
1) Practicantul are obligația ca, pe durata derulării stagiului de practică, să respecte programul de lucru stabilit și
să execute activitațile specificate de tutore, în conformitate cu portofoliul de practică, în condițiile respectării
cadrului legal cu privire la volumul și dificultatea acestora.
2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În
cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică își rezervă dreptul de a anula
convenția-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului și al tutorelui și a inștiințat
conducerea Facultății de Matematică și după primirea confirmării de primire a acestei informații.
3) Practicantul are obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în muncă pe care și le-a însușit de la
reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
4) Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul stagiului
despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după
terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.
ARTICOLUL 5
Responsabilitatile partenerului de practica
1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariații proprii cu studii
superiaore.
2) În cazul nerespectării obligațiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor,
aplicându-se sancțiuni conform regulamentului de organizare și funcționare al instituției de învățământ superior.
3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligația de a face practicantului instructajul cu
privire la normele de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare. Printre
responsabilitațile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a
practicantului, precum și pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.
4) Partenerul de practică are obligația de a asigura practicanților accesul liber la serviciul de medicina muncii,
pe durata derulării pregătirii practice.
5) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea
competențelor precizate în portofoliul de practică.
ARTICOLUL 6
Obligațiile organizatorului de practică
1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea
și supravegherea desfășurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de
partenerul de practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de
pregatire practică.
2) În cazul în care derularea stagiului de pregatire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către
partenerul de practică în cadrul prezentei convenții, conducatorul instituției de învățământ superior (organizator
de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenției-cadru, după informarea
prealabilă a conducătorului partenerului de practică și după primirea confirmării de primire a acestei informații.
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ARTICOLUL 7
Prevederi finale
Redactată în 3 (trei) exemplare la data: ______________

Decan
Instituție de învățământ superior
(Organizator de practică)
Numele și
prenumele
Data

Director
(Partener de practică)

Student
(Practicant)

Prof.univ.dr. Răzvan LIȚCANU

Semnătura

Ștampila

Am luat la cunoștință,
Nume și prenume

Grad didactic

Semnătura

Data

Cadru didactic
supervizor
Mentor
Student
(Practicant)
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