
 

R E G U L A M E N T  P R I V I N D  O R G AN I Z A R E A  
A C T I V I T Ă Ț I I  D E  P R A C T I C Ă  A  

S T U D E N Ț I L O R    
1. Prezentul Regulament privind organizarea activității de practică a studenților, denumit 

în continuare ”Regulamentul” stabilește obiectivele, normele de desfășurare precum și 
modalitatea de organizare a activității de practică pentru studenții înmatriculați la 
Faculatea de Științe Politice, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative din București. Regulamentul se adoptă prin decizie a Consiliului 
Facultății și este obligatoriu pentru toți studenții care urmează să desfășoare stagii de 
practică pe parcursul programelor de studii de nivel universitar. 

2. Regulamentul este elaborat în baza Legii 258/2007 privind privind practica elevilor și 
studenților, precum și a Ordinului nr. 3955 din 09/05/2008, al Ministrului Educației, 
privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul 
programelor de studii universitare de licenţă si de masterat si a Convenţiei-cadru privind 
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau 
masterat.  

3. În prezentul Regulament termenii utilizați au următoarele definiții: 
a. Stagiu de practică - activitatea desfăsurată de studenţi si masteranzi, în 

conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea 
aplicabilităţii cunostinţelor teoretice însusite de acestia în cadrul programului de 
instruire. 

b. Practicant - studentul care desfăsoară activităţi practice pentru consolidarea 
cunostinţelor teoretice si pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieste. 

c. Organizator de practică - este Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative, care desfăsoară activităţi instructiv-educative de formare 
profesională și cercetare științifică, potrivit legislaţiei române în vigoare. 

d. Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană 
juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul "Învăţare pe tot 
parcursul vieţii", într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o 
ţară terţă, ce desfăsoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în 
nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale şi care poate participa la 
procesul de instruire practică a studenţilor. 

e. Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de practică, 
care va asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfăsurării stagiului 
de practică. 

f. Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura 
respectarea condiţiilor de pregătire si dobândire de către practicant a 
competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică. 



g. Convenţie - cadru privind efectuarea stagiului de practică - acordul încheiat 
între organizatorul de practică, partenerul de practică si practicant. 

h. Portofoliu de practică - documentul atasat Convenţiei-cadru privind efectuarea 
stagiului de practică, care atestă derularea stagiului de practică, activitățile 
derulate, durata acestora precum și competențele dobândite pe perioada 
stagiului de practică. 

4. Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie 
condiţie de promovare, pentru toți studenții înmatriculați la programe de studii 
universitare de licență, în anul I sau II de studii, la toate specializările acreditate și 
autorizate să funcționeze, administrate de către Facultatea de Științe Politice, indiferent 
de forma de organizare a programului de studii. 

5. Activităţile de practică urmăresc: 
i. familiarizarea studenţilor cu activităţile desfăşurate la nivelul unor 

organizaţii politice, administrative, civice sau comerciale al căror obiect 
de activitate este corelat cu domeniile de studii în care Facultatea de 
Științe Politice din cadrul SNSPA organizează programe de studii 
acreditate sau autorizate provizoriu să funcționeze 

ii. iniţierea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică 
iii. utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în cadrul cursurilor, 

seminariilor şi laboratoarelor, în contexte similare celor de pe piaţa forţei 
de muncă. 

6. Organizarea stagiilor de practică este responsabilitatea cadrelor didactice supervizoare, 
care vor întocmi și publica lista cu oferta de practică disponibilă pentru practicanți. 

7. Cadrele didactice responsabile pentru organizarea stagiilor de practică în anul 
universitar 2013 – 2014 sunt: Asist. Univ. Dr. Bogdan Florian, Asist. Univ. Dr. Nicolae 
Emanuel Dobrei. Aceștia vor fi asistați în derularea activităților specifice de către Drd. 
Sebastian Țoc și Andreea Gheba 

8. Cadrele didactice supervizoare au obligația de a pune la dispoziția studenților ”Oferta de 
practică”. 

9. ”Oferta de practică” reprezintă documentul care prezintă denumirea instituțiilor sau a 
organizațiilor care au agreat să găzduiască stagii de practică pentru practicanții 
provenind de la Facultatea de Științe Politice din Cadrul SNSPA. Oferta de practică va 
conține de asemenea informații legate de tipul activităților pe care practicanții urmează 
să le desfășoare la fiecare partener de practică, numărul de locuri disponibile pentru 
fiecare partener de practică. 

10. Cadrele didactice supervizoare au obligația de a monitoriza activitatea de repartizare a 
practicanților la partenerii de practică și de a comunica cu tutorii de practică desemnați 
de catre fiecare partener în vederea monitorizării stagiilor de practică. 

11. Cadrele didactice supervizoare organizează colocviul de practică. Colocviul de practică se 
organizează la finalul anului universitar, de regulă după sesiunea normală de examene, 
în conformitate cu planul activităților didactice al SNSPA. În cadrul colocviului de 
practica cadrele didactice supervizoare vor acorda nota pentru stagiul de practica 
fiecărui practicant care se prezintă la colocviu și deține un portofoliu complet de 
practică. In acordarea notei, se tine seama de: calitatea raportului de practică intocmit de 
fiecare practicant, de aprecierea responsabilului din partea partenerului de practica, 
precum și de frecvența și tipul activităților derulate în perioada stagiului în funcție de 
specificul și domeniul de activitate al partenerului de practică la care s-a derulat stagiul 
de practică. Prezența la colocviul de practică este obligatorie pentru toți practicanții care 
doresc recunoașterea stagiilor de practică derulate și notarea acestora. 

12. Cadrele didactice supervizoare vor publica lista cerințelor minime obligatorii pentru 
recunoașterea și notarea stagiilor de practică. Îndeplinirea acestor cerințe minime este 
obligatorie pentru recunoașterea stagiului de practică derulat și garantează obținerea 
notei minime de absolvire a practicii. Nota minimă de absolvire a practicii este 5. 

13. Practicanții au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii: 



a. Stagiu de practică propus de student 
b. Stagiu de practică organizat de universitate 

14. Indiferent de forma aleasă pentru derularea stagiului de practică, practicanții trebuie să 
aibă în vedere faptul că reglementarea activităţii de practică între student şi partenerul 
de practică se realizează sub forma unei Convenții de practică între SNSPA și 
partenerul de practică. 

15. Convenția de practică reprezintă un document obligatoriu, care face parte din portofoliul 
de practică al practicantului, în absența căreia practicantul nu poate fi notat în cadrul 
colocviului de practică. 

16. Stagiile de practică organizate de universitate vor fi publicate spre informare, de regulă, 
în a doua parte a semestrului al –II-lea. Derularea propriu-zisă a stagiilor de practică 
organizate de universitate este, de regulă, prevăzută după încheierea sesiunii de 
examene de vară, în conformitate cu planul de învățământ adoptat la nivel de 
universitate. 

17. Prin excepție, persoanele care doresc să propună stagii de practică sau să participe la 
stagii de practică excepționale organizate în cadrul SNSPA, pot face acest lucru cu 
condiția obligatorie de a informa cadrele didactice supervizoare cu privire la opțiunea 
lor și de a se asigura că documentele obligatorii care alcătuiesc Portofoliul de practică al 
practicantului sunt întocmite și completate conform cerințelor prezentului Regulament. 

18. Portofoliul de practică al fiecărei persoane care derulează un stagiu de practică, 
indiferent de forma de organizare a acestui stagiu, conține în mod obligatoriu 
următoarele documente: 

i. Convenție de practică între SNSPA și partenerul de practică, 
redactată conform modelului pus la dispoziție public pe websiteul 
Facultății de Științe Politice (www.politice.ro) sau disponibil la cerere de 
la oricare dintre cadrele didactice supervizoare de practică 

ii. Raport de practică, întocmit de către practicant semnat de către tutorele 
de practică și practicant redactată conform modelului pus la dispoziție 
public pe websiteul Facultății de Științe Politice (www.politice.ro) sau 
disponibil la cerere de la oricare dintre cadrele didactice supervizoare de 
practică 

iii. Caiet de practică, întocmit de către practicant redactată conform 
modelului pus la dispoziție public pe websiteul Facultății de Științe 
Politice (www.politice.ro) sau disponibil la cerere de la oricare dintre 
cadrele didactice supervizoare de practică 

19. Prin excepție, persoanele care desfășoară stagii de practică în cadrul SNSPA nu vor 
trebui să dețină o Convenție de practică semnată cu partenerul de practică. 

20. Practicanții au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, să 
respecte regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei gazdă, să-şi 
însuşească cunoştinţele și competențele cerute prin Lista competenețelorpe care le pot 
dobândi în cadrul stagiilor de practică şi să elaboreze proiectul de practică. 

21. În cazul în care o persoană nu completează un stagiu de practică, organizat conform 
prevederilor legale în vigoare și ale Regulamentului, nu poate prezenta un Portofoliu de 
practică complet în cadrul colocviului de practică, sau nu obține o nota mai mare de 4 din 
partea comisiei de evaluare care organizează colocviul de practică, aceasta devine 
restanțieră.  

22. Persoanele restanțiere la practică au obligația de a recupera această activitate până la 
absolvirea programului de studii la care sunt înmatriculate. 

23. În vederea recuperării stagiului de practică persoanele restanțiere pot opta în anul 
universitar următor pentru derularea unui stagiu de practică, organizat în conformitate 
cu prezentul Regulament. 

Adoptat în ședința Consiliului Facultății, în data de 20.01.2014 
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