Program de studii de masterat: Informatică Economică + Sisteme Informatice Manageriale
An universitar: 2019-2020, sem.2
An de studii: 2
GHID – PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Studenții de anul 2 din cadrul programelor de master trebuie să efectueze practica de profil pentru disciplina
Practică de specialitate pe parcursul semestrului II, conform structurii anului universitar, timp de 3 săptămâni, în
societăți/instituții cu profil din domeniul în care se încadrează studiile universitare urmate.
Toți studenții la studii universitare de masterat trebuie să opteze pentru tipul de practică pe care o vor desfășura,
până la termenele stabilite la nivel de facultate.
Studenții la studii universitare de masterat pot opta în principiu pentru una dintre următoarele variante de
desfășurare a activității de practică de specialitate:
1) La locul de muncă – caz în care la colocviu vor prezenta adeverința de salariat și raportul de practică;
2) La o societate/instituție – bază de practică găsită de student pe cont propriu, timp de minim 3 săptămâni,
în principiu perioada 18.05 – 05.06.2020. În acest caz, la colocviu se va prezenta convenția de practică,
adeverința de la societatea/instituția unde s-a efectuat stagiul de practică și raportul de practică.
Raportul de practică are în general 6 - 10 pagini și conține 2 capitole distincte:
1) studiul de documentare și analiză a societății la care s-a efectuat stagiul de practică;
2) prezentarea activităților de specialitate desfășurate pe parcursul stagiului.
Adeverința de salariat este reglementată prin legislația în vigoare, se va lua în considerare formatul emis de
compania/instituția respectivă.
Adeverința de practică trebuie să fie conformă cu șablonul din Anexa-1 (chiar dacă formatul poate diferi ușor
trebuie să cuprindă obligatoriu elementele menționate în șablon).

În cazuri speciale, dacă studentul nu reușește să își asigure pe cont propriu desfășurarea activității de practică, în
conformitate cu variantele de mai sus, facultatea va organiza, împreună cu parteneri instituționali din mediul de
afaceri, activități de practică.
Nota obținută la colocviul pentru disciplina Practică de specialitate se trece în catalog, neîndeplinirea condițiilor de
mai sus sau absența documentelor necesare ducând automat la înregistrarea ca restanță pentru studentul în cauză.
Decan, Facultatea de Informatică Managerială
Alexandru Tăbușcă, conf.univ.dr.

- See English version on next page.

Master’s Study Program: Computer Science for Business
Academic year: 2019-2020, sem.2
Study year: 2
GUIDE – SPECIALIZED INTERNSHIP
Students of the 2nd year of master programs must fulfill a specialized internship stage for the discipline Specialized
Internship, during the 2nd semester, according to the academic year structure, for 3 weeks, in
companies/institutions with activities in the field of the studied programs.
All master students must opt for the type of internship they will follow, inside the deadlines established by the
school.
Students of master programs can choose, in principle, between one of the following options for their specialized
internship stage:
3) At the workplace – in this case, for the colloquium they will present an employee certificate and the
internship report;
4) At a company/institution – host institution found by the student, for 3 weeks, in principle between May
18 – June 05, 2020. In this case, for the colloquium they will present the internship convention, a certificate
from the company/institution where the internship took place and the internship report.
The internship report is generally a 6 – 10 pages documents and presents 2 distinct chapters:
3) Study for documentation and analysis of the company where the internship took place;
4) Presentation of activities during the internship stage.
Employee certificate is regulated by the legislation, we will consider the format emitted by the respective
company/institution.
Certificate of Internship Stage must be conforming to the template in Annex-1 (even if the format might slightly
differ, it must comprise all the elements present in the template).

In special cases, if the student does not successfully find on his own a host institution, according to the above
variants, the school will organize, together with its institutional partners from the business environment, internship
activities.
The grade for the Specialized Internship colloquium is to be written in the official record, failure to abide by the
above requirements or absence bringing a failed evaluation for the respective student.
Dean, School of Computer Science for Business Management
Alexandru Tăbușcă, PhD Associate Professor
- Vezi traducere în limba română pe pagina anterioară.

Anexa-1 – Model adeverință de practică

Antet companie/bază de practică
Nr. înregistrare: XXX / ZZ.LL.AAAA

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că studentul: ________________________________________________,
a efectuat stagiul de practică în cadrul: _________________________________________, în perioada:
18.05.2020 – 05.06.2020.
În perioada respectivă, studentul a efectua 90 ore de practică (~6 ore/zi).
Având în vedere punctualitate, disciplina și gradul de însușire a cunoștințelor practice, propunem
acordarea notei _____________________________ (în cifre și litere, număr întreg din intervalul 1 - 10).
S-a eliberat prezenta pentru a îi servi la colocviul de practică din cadrul Facultății de Informatică
Managerială a Universității Româno-Americane.

Reprezentant bază de practică,
(nume, prenume, semnătura, ștampilă)

___________________

- See English version on next page.

Annex-1 – Certificate of Internship Stage (template)

Letterhead of company/institution – internship host
institution
Registration no.: XXX / DD.MM.YYYY

CERTIFICATE

Through the present it is established that the student ________________________________________,
completed the internship within: _________________________________________, during:
18.05.2020 – 05.06.2020.
During this time, the student performed 90 hours of practice (~6h/day).
Considering the punctuality, discipline and degree of acquisition of practical knowledge, we propose
the granting of the grade _______________ (number and letters, whole number from the range 1 - 10).
Present certificate was released to serve at the internship colloquium of the School of Computer Science
for Business Management, within the Romanian-American University.

Representative of host institution,
(name, signature, stamp)

___________________

- Vezi traducere în limba română pe pagina anterioară.

