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Societatea (instituţia) – baza de practică
_________________________________
Adresa ___________________________
Telefon __________________________
E‐mail ____________________________
Nr. înregistrare convenție: ____________

CONVENŢIE PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE
Între
Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Management – Marketing cu sediul în B‐dul Expoziţiei
nr. 1B, sector 1, reprezentată prin Conf.univ.dr. Alexandru Ionescu, în calitate de Decan, numită în continuare
organizator de practică
şi
___________________________________ cu sediul în _________________, str. ______________, nr._____,
sector/judeţ______________, reprezentată prin ____________________ în calitate de _________________,
denumită în continuare bază de practică,
s‐a încheiat prezenta convenţie, stabilindu‐se următoarele:
Art. 1
Părţile convin să colaboreze în perioada 16.05 ‐ 05.06.2022 în vederea efectuării practicii de specialitate
de către _________________________, student(ă) în anul __, grupa ___, domeniul de licență
_______________, specializarea ___________________________.
Art. 2
Organizatorul de practică are următoarele obligaţii:
a. Să elaboreze fișa disciplinei în care să detalieze obiectivele și conținutul practicii de specialitate;
b. Să aducă la cunoștința studenților conținutul fișei disciplinei;
c. Să instruiască studenții cu privire la normele de conduită și obligativitatea efectuării stagiului de
practică la standarde de calitate;
d. Să organizeze evaluarea prin colocviu, conform regulamentelor și procedurilor interne.
Art. 3
Instituţia parteneră ‐ bază de practică are următoarele obligaţii:
a. Să delege un reprezentant care să coordoneze activitatea de practică a studenților;
b. Să instruiască studenții cu privire la regulamentele interne, normele de protecţie a muncii şi alte norme
specifice activităţilor pe care aceştia le vor desfăşura;
c. Să asigure desfăşurarea practicii de specialitate conform graficului convenit, în prealabil, între părţi;
d. Să elibereze studenților, sub semnătură şi ştampilă, o apreciere din care să rezulte numărul de ore
efectuate, punctualitatea, disciplina, gradul de însuşire a cunoştinţelor practice şi calificativul propus.
Convenţia s‐a încheiat azi _______________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Reprezentant organizator de practică,
DECAN,
Conf.univ.dr. Alexandru Ionescu

Reprezentant bază de practică,

