CONVENŢIE – CADRU
Nr: ................. din: ................2018
Privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programului de studii universitare de licenţă
Prezenta convenţie – cadru se încheie între:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI – Facultatea de Inginerie a Instalatiilor,
ca organizator de practică cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei nr.122-124, sector 2, telefon 021-2421208,
www.utcb.ro, reprezentata prin prof. dr. ing. Radu Sorin VACAREANU;
şi

Societatea:....................................................................................................., ca partener de practică cu sediul in
................................................................................................, tel.:..............................., fax.:.............................,
reprezentata prin .................................................
1.
-

Obiectul convenţiei – cadru îl constituie desfăşurarea stagiului de practică pentru urmatorii studenţii:
Conform ANEXA I ( se intocmeste cu minim 10 zile pana la inceperea stagiului de practica).

2.
Stagiul de practică va avea o durata de 60 ore.
Perioada de desfăşurare a stagiului de practică este de la data de 09 iulie 2018 până la data de 20 iulie 2018.
3.
Obligaţiile organizatorului de practică:

Desemnează un cadru didactic drept supervizor, care împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică
stabilesc tematica şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului;

Acordă studentului numărul de credite în urma desfăşurării stagiului.
4.
Responsabilităţile partenerului de practică:

Stabileşte un tutore pentru stagiul de practică;

Face instructajul studentului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu
legislaţia în vigoare si se îngrijește respectarea acestora.

Pune la dispoziţia studentului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor;

La finalul stagiului tutorele elaborează un raport care va sta la baza notării studentului.
5.





Responsabilităţile studentului:
Să respecte programul stabilit de tutore;
Să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică;
Să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă;
La finalul stagiului va prezenta un caiet de practică şi va susţine colocviul necesar obţinerii creditelor aferente.

Prezenta conventie nu angajeaza material UTCB sub nicio forma, in raport cu partenerul sau cu studentul aflat in stagiul
de practica.
Prezentul material este redactat în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru unitatea primitoare (partener) şi
1 (un) exemplar pentru organizatorul de practică (UTCB).
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