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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII
Nr. 12 din data de 30 / 06 / 2020

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea
Decanului
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie,

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 30 / 06 / 2020

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie, conform Anexei 1.
Art. 2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, Regulamentul de desfăşurare a
activităţii de practică cu anexele 1-7, conform Anexei 2.
Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, Ghidul de desfăşurare a activităţii de
practică în unităţi economice sau la Facultatea de Inginerie, conform Anexei 3.
Art. 4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, Ghidul de desfăşurare a activităţii de
practică individuală sau online, conform Anexei 4.

Decan,
Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 12 din 30.06.2020
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Facultății de Inginerie
Capitolul I - Dispoziții generale
Art. 1. Regulamentul Consiliului Facultății de Inginerie este elaborat în conformitate cu:
a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
b) Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Art. 2. Consiliul Facultății de Inginerie, numit în continuare CF-FI, reprezintă organismul
decizional, deliberativ și reprezentativ al comunității academice a Facultății de Inginerie care
asigură, împreună cu decanul și prodecanii, conducerea executivă a acesteia.

Capitolul II - Constituirea și funcționarea
Art. 3. CF-FI este ales pentru un mandat de 4 ani, în condițiile stabilite prin metodologia proprie a
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, aprobată de Senatul universității. CF-FI este compus din
reprezentanți ai departamentelor facultăţii, în proporție de 75%, și reprezentanți ai studenților, în
proporție de 25%. Reprezentanții departamentelor sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor
cadrelor didactice și de cercetare titulare, toate departamentele fiind reprezentate prin cote-părți.
Reprezentanții studenților sunt desemnați, conform metodologiei de alegeri aprobate de Senatul
universității, de Liga studenților.
Art. 4. Din CF-FI, pot face parte, în calitate de membri de onoare, fără drept de vot, reprezentanți
ai mediului de afaceri sau ai comunității locale.
Art. 5. Decanul, prodecanii și directorii de departament fac parte, de drept, din CF-FI, dacă
metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor prevede explicit acest lucru. Decanul și
prodecanii ocupă locuri din cota de reprezentare a departamentelor din care fac parte, conform
metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor. Calitatea de membru în CF-FI obținută de
decan, prodecani și directorii de departament, în virtutea funcției deținute, încetează odată cu
încetarea funcției respective.
Art. 6. Președintele CF-FI este decanul facultății care propune ordinea de zi și conduce ședințele
CF-FI. Președintele CF-FI este asistat de secretarul FI care completează procesul verbal (PV) al
ședinței. În lipsa decanului, conducerea ședințelor este asigurată de unul din prodecanii facultății,
desemnat în acest sens de decan.
Art. 7. La ședințele CF-FI pot fi invitate, fără drept de vot, persoane din facultate, din universitate
sau din afara acesteia, a căror prezență este considerată ca fiind necesară pentru clarificarea unor
aspecte de interes pentru comunitatea academică a facultății. De asemenea, la ședințele CF-FI poate
fi invitat orice cadru didactic al facultății, dacă în ședința respectivă sunt discutate aspecte de interes
pentru cadrul didactic respectiv.
Art. 8. Mandatul de membru al CF-FI nu poate fi exercitat prin reprezentare. În cazul vacantării
unui loc în Consiliul Facultăţii, se vor organiza alegeri parțiale.
Art. 9. Calitatea de membru al CF-FI poate înceta prin:
a) pierderea calității de membru al comunității academice care l-a votat, prin încetarea
contractului individual de muncă, prin transfer în cadrul unui alt departament sau prin încetarea
contractului de studii;
b) demisie;
c) excludere.
Adresa: Str. Domnească nr. 111, cod poștal 800201, Galați, România; Tel: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail: secretar.ing@ugal.ro

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE INGINERIE
http://www.ing.ugal.ro

Art. 10. Dacă un membru al CF-FI acumulează, într-un an universitar, mai mult de 3 absențe
nemotivate la şedinţele ordinare şi extraordinare, organizate faţă în faţă sau online, poate fi exclus
din CF-FI.
Art. 11. Procedura excluderii unui membru al CF-FI poate fi inițiată dacă a cumulat 3 absențe
nemotivate de la ședințele CF-FI, într-un an universitar, sau dacă acesta a adus grave prejudicii
imaginii instituției de învățământ, confirmate prin decizia Senatului sau Comisiei de Etică
Universitară.
Art. 12. Excluderea unui membru al CF-FI se discută şi se votează în şedinţa CF-FI; dacă este
asigurat cvorumul de şedinţă, excluderea se adoptă cu majoritate simplă.
Art. 13. Pierderea calităţii de membru al CF-FI se aduce la cunoştinţa comunităţii academice a
departamentului din care face parte şi a Consiliului de Administraţie, în vederea organizării de
alegeri parţiale pentru completarea componenţei CF-FI.
Art. 14. Vacantarea unui loc în CF-FI declanșează de drept procedura de ocupare a locului prin
alegeri parţiale, conform Regulamentului pentru alegeri.
Art. 15. Ocuparea locului de membru al CF-FI devine efectivă după validarea alegerilor parţiale de
către Senat.
Art. 16. CF-FI este legal constituit pentru a adopta decizii în prezența a cel puțin 2/3 din totalul
membrilor săi. În cazul în care CF-FI nu este legal constituit, lucrările se amână și se declanșează o
nouă procedură de convocare. În această situație, indiferent de numărul membrilor prezenți,
deciziile luate cu majoritatea simplă a acestora vor fi considerate valide.
Art. 17. Membrii CF-FI au obligația de a participa la toate ședințele ordinare și extraordinare,
organizate faţă în faţă sau online, convocate conform prezentului regulament. Membrii CF-FI care
nu pot lua parte la ședințe vor anunța din timp secretariatul facultății, cu privire la motivele
obiective (deplasări în interesul învăţământului, probleme medicale şi cazuri de forţă majoră) care îi
împiedică să participe la ședință.
Art. 18. Activitatea CF-FI se desfășoară în plen și în comisii de lucru (permanente și speciale).
Denumirea și componența comisiilor de lucru permanente sunt aprobate în Consiliu, pe baza
propunerilor/autopropunerilor membrilor CF-FI. Comisiile de lucru permanente sunt conduse de un
președinte și se întrunesc ori de câte ori este necesar. La propunerea decanului facultății, Consiliul
poate constitui comisii speciale, atunci când comisiile de lucru permanente își declină, cu votul
majorității membrilor, competența în soluționarea unor aspecte care le-au fost încredințate, raportat
la specificul activității proprii.

Capitolul III - Stabilirea ordinii de zi și desfășurarea ședințelor
Art. 19. CF-FI se întrunește în ședință ordinară (de regulă, lunar) și în ședință extraordinară (la
convocarea decanului sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor CF-FI). Ședințele CF-FI
nu sunt publice.
Art. 20. În cazul ședințelor ordinare, ordinea de zi se anunță prin convocator, întocmit de către
secretariatul facultății, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședință.
Art. 21. Şedinţele extraordinare se convoacă în situaţii de importanţă majoră.
Art. 22. Convocarea membrilor CF-FI se face prin e-mail. Convocatorul imprimat pe hârtie este
semnat, personal, de către membrii CF-FI prezenți, înainte de începerea fiecărei ședințe. Discuțiile
din Consiliu pe marginea ordinii de zi și deciziile adoptate sunt consemnate într-un PV, întocmit și
semnat de secretara facultății, prezentă la ședința de Consiliu.
Art. 23. Ordinea de zi este propusă de decanul facultății și poate fi modificată, la începutul
ședințelor, la propunerea membrilor CF-FI, prin votul majorității membrilor prezenți.
Art. 24. Pe cale de excepție, ședințele CF-FI se pot desfășura on-line, prin videoconferință, cu
respectarea prevederilor acestui regulament.
Art. 25. Ședințele on-line ale CF-FI se vor desfășura conform procedurii elaborate de Comisia de
de Calitate din cadrul CF-FI, folosind platforme electronice care permit organizarea de
videoconferințe.
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Art. 26. La ședințele on-line ale CF-FI va participa şi o secretară a facultăţii care va întocmi
procesul verbal al desfăşurării ședinței.

Capitolul IV - Atribuții
Art. 27. CF-FI are, în principal, următoarele atribuții:
a) audiază candidații la concursul pentru ocuparea funcției de decan și avizează, conform legii,
minim doi candidați;
b) avizează/aprobă:
 recunoașterea disciplinelor de studiu sau, după caz, a unor perioade compacte de studiu
(semestre, ani de studii), în conformitate cu RAUS, standardele ARACIS și standardele
specifice facultății care au stat la baza elaborării planului de învățământ; recunoașterea
disciplinelor de studiu și a perioadelor compacte de studiu se avizează individual, pentru
fiecare student, la propunerea decanului;
 componența comisiilor pentru examenele de licență/disertație, la propunerea directorilor de
departament;
 programele de studii noi și modificarea programelor de studii existente;
 planurile de învățământ care, ulterior, sunt transmise, spre aprobare, Consiliului de
Administraţie şi Senatului universităţii;
 regulamentele de funcționare și procedurile specifice ale facultății, elaborate de comisiile
CF-FI şi de comisiile de lucru;
 rezultatul alegerilor pentru funcțiile de directori de departamente;
 statele de funcții ale departamentelor;
 propunerile pentru scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante;
 comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs, cu avizul
Comisiei didactice;
 rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ale facultății;
 strategia de dezvoltare a facultății, la propunerea decanului;
 structura anului universitar pentru anii terminali, la propunerea decanului;
 structura, organizarea și funcționarea facultății, la propunerea decanului;
 tematica și bibliografia probelor teoretice de finalizare a studiilor, la propunerea
directorilor de departament, în conformitate cu planurile și programele de învățământ;
 rapoartele de activitate anuale ale comisiilor CF-FI, care vor fi elaborate la începutul anului
calendaristic şi care stau la baza raportului anual al decanului;
 raportul semestrial al reprezentanților studenților, întocmit după sesiunea de examene, care
prezintă problemele apărute în procesul de învățământ şi în activitatea studenţească;
c) dezbate și avizează raportul anual al decanului asupra stării facultății;
d) formulează puncte de vedere cu privire la acțiunile decanului și prodecanilor, la asigurarea
calității procesului de învățământ și la respectarea eticii universitare la nivelul facultății;
e) poate propune aplicarea de sancțiuni și acordarea de recompense, în acord cu regulamentele și
procedurile universității și/sau facultății;
f) poate propune Senatului universității suspendarea din funcția de conducere a persoanelor care
au fost alese sau validate în adunarea electivă a facultății;
g) propune Senatului universitar acordarea titlurilor onorifice;
h) propune, spre aprobarea Senatului, cifrele de școlarizare;
i) propune, spre aprobarea Senatului, taxele de școlarizare și cuantumul acestora;
j) stabilește metodologiile cu privire la concursurile de admitere, sesiunile de examene,
examenele de licență, precum și modul de organizare a cursurilor postuniversitare;
k) coordonează activitatea comisiilor CF-FI, a Departamentului de Consiliere și Orientare în
Carieră a Studenților și a Departamentului de Comunicare, Imagine și Marketing Educațional.
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Capitolul V - Adoptarea, aplicarea și publicarea hotărârilor CF-FI
Art. 28. Hotărârile CF-FI se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea decanului sau a cel
puțin 1/3 din totalul celor prezenți, se va adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu
contravine altor proceduri.
Art. 29. Deciziile CF-FI sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți, exceptând
cazurile în care se aplică alte prevederi.
Art. 30. Președintele CF-FI poate solicita votul prin corespondență pe durata stării de urgență, a
stării de alertă sau a oricărei situații de fapt similare sau ulterioare acestora ori generate de acestea și
care au fost instituite pe teritoriul României sau a unității administrativ-teritoriale a
municipiului/județului Galați. Nu se poate recurge la vot prin corespondenţă în exercitarea
atribuțiilor pentru care se prevede caracterul secret al votului. Lipsa exprimării votului electronic
este considerată absență de la ședința CF-FI.
Art. 31. În situația în care nu este posibilă întrunirea CF-FI, se poate recurge la votul prin
corespondenţă pentru probleme urgente care necesită avizul sau aprobarea CF-FI. Decizia de a
recurge la votul electronic și intervalul de timp în care acesta poate fi exprimat se stabilesc de către
decan și se comunică membrilor CF-FI odată cu transmiterea solicitării de vot electronic. Votul
electronic se exprimă prin e-mail transmis pe adresa secretar.ing@ugal.ro. Rezultatul votului
electronic este valabil dacă, în intervalul stabilit, cel puțin 2/3 din membrii CF-FI şi-au exprimat
opţiunea de vot "pentru", "împotrivă" sau "abținere". Opțiunile de vot sunt centralizate, în acord cu
mesajele primite prin e-mail, şi se arhivează, împreună cu extrasul PV, convocatorul şedinţei şi
Hotărârea Consiliului Facultăţii (HCF) adoptată cu majoritatea simplă din numărul voturilor
exprimate.
Art. 32. Hotărârile CF-FI sunt aduse la cunoștința comunității academice a facultății prin informări
în ședințele de departament și prin publicare pe pagina web a Facultății de Inginerie
www.ing.ugal.ro.
Art. 33. Reprezentanții studenților în CF au drept de vot deplin, cu excepția scoaterii la concurs a
posturilor didactice și de cercetare sau avizării rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice și de cercetare.

Capitolul VI - Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 34. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Facultăţii (ROF-CF) a
fost elaborat de Comisiade Calitate din Consiliul Facultăţii de Inginerie, a fost aprobat în ședința
CF-FI din data de 30/06/2020 și produce efecte începând cu data aprobării.
Art. 35. Procedurile începute și nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentului ROF-CF se duc
la îndeplinire cu respectarea prevederilor regulamentului valabil la data începerii procedurilor
respective.
Art. 36. Procedurile pentru care nu existau reglementări anterioare se vor soluționa în conformitate
cu dispozițiile prezentului ROF-CF.

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 12 din data de 30.06.2020
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Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 12 din 30.06.2020
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

I. Dispoziții generale
Art. 1. Pregătirea prin practică a studenţilor este obligatorie şi este parte integrantă a planurilor de
învăţământ ale facultăţii şi a statelor de funcţii ale departamentelor. Activitatea de practică a
studenţilor se desfăşoară conform Legii 258/2007 şi Ordinului nr. 3955 din 09/05/2008 privind
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei - Cadru privind efectuarea stagiului de practică
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă.
Art. 2. Activitatea de pregătire prin practică este organizată şi coordonată de comisia de practică
constituită la nivelul fiecărui departament, pentru toate formele de practică definite în prezentul
regulament. Preşedintele comisiei de practică este directorul de departament. Membrii comisiei de
practică sunt cadrele didactice care au activitatea de coordonare a practicii studenţilor prevăzută în
normă.
Art. 3. Comisia de practică întocmeşte, difuzează şi afişează fișele disciplinelor de practică pentru
programele de studii pe care le coordonează.
Art. 4. Practica se desfăşoară în întreprinderi industriale, societăţi comerciale, regii autonome,
institute de cercetare, unităţi de service, laboratoare metrologice etc., care permit accesul studenţilor
pe baza unor convenţii de practică şi le pot asigura acestora atât condiţii de pregătire în conformitate
cu programele de practică, cât și condiții privind protecția, igiena și securitatea în muncă, instituite
la nivelul organizației.
Art. 5. Comisiile de practică, prin cadrele didactice responsabile cu activitatea de practică în
cadrul fiecărui departament şi responsabilul cu practica studenţească la nivel de decanat, vor încheia
convenţii de practică cu organizațiile gazdă.
Art. 6. Studenţii Facultăţii de Inginerie pot opta pentru una din următoarele forme de organizare a
practicii:
a) Individual, într-o organizație aleasă de student;
b) Colectiv, cu grupele de studiu, prin convenţiile încheiate de Facultatea de Inginerie, sub
coordonarea cadrelor didactice responsabile;
c) În Facultatea de Inginerie, sub îndrumarea cadrelor didactice responsabile.
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II. Activitatea de practică individuală
Art. 7. Facultatea de Inginerie recomandă studenţilor să opteze pentru practica individuală, într-o
organizație care poate asigura desfăşurarea programului prevăzut în programa de practică, în
domeniul programului de studiu în care aceştia se pregătesc.
Art. 8. În cazul în care studenţii vor desfăşura practica pe bază de acord individual, se vor
îndeplini următoarele formalităţi:
a) Studentul completează și aduce sau transmite, prin e-mail, secretariatului facultăţii, un
formular de cerere (Anexa 1), prin care Facultatea de Inginerie solicită organizației aleasă
de student, acordul de accept pentru desfăşurarea activităţii de practică.
b) Cererea trebuie depusă la secretariatul facultăţii pentru aprobare şi semnare.
c) Cererea aprobată de conducerea facultăţii, împreună cu formularul de acord (Anexa 2),
convenția de practică (Anexa 3) și fişa disciplinei (Practică) trebuie depuse la organizația
gazdă, pentru obţinerea acordului de acceptare a studentului în practică.
d) Acordul (Anexa 2) și convenția de practică (Anexa 3), semnate de reprezentantul
organizației gazdă, vor fi aduse sau transmise electronic de către student, pentru verificare,
comisiei de practică de care aparţine. Responsabilul de practică va depune actele la
secretariatul facultăţii.
e) La solicitarea organizației gazdă, studentul este obligat să prezinte un certificat medical
eliberat de dispensarul studențesc, conform programării, sau obţinut individual de la un
cabinet de medicină a muncii, înainte de începerea activităţii de practică.
f) La solicitarea explicită a organizației gazdă, studentul este obligat să prezinte echipament de
protecţie.

III. Activitatea de practică colectivă
Art. 9. Comisiile de practică şi/sau responsabilul cu activitatea de practică la nivel de decanat vor
obţine în timp util convenţiile de practică încheiate, în numele facultăţii, cu organizațiile gazdă ale
căror domenii de activitate sunt în conexiune cu obiectivele domeniului de licență / programului de
studiu al studenţilor.
Art. 10. Organizația va desemna un tutore pentru practică care are responsabilitatea de a urmări
respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către student a competenţelor cerute pe
perioada stagiului de practică, conform fişei disciplinei.
Art. 11. Tutorele de practică, angajat în cadrul organizației gazdă, este obligat să instruiască
studentul cu privire la normele de sănătate și securitate ocupațională, specifice activităților pe care
le va desfăşura, normele generale de apărare împotriva incendiilor și norme specifice de prevenire a
îmbolnăvirii în masă, generată de epidemii şi pandemii.
Art. 12. Tutorele de practică, împreună cu îndrumătorul de practică din cadrul facultăţii,
monitorizează activitatea studentului pe toată perioadă de practică.
Art. 13. Pe perioada stagiului de practică, studentul elaborează un caiet de practică care va sta la
baza evaluării cunoştinţelor, de către îndrumătorul de practică din cadrul facultății.
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Art. 14. Studenţii care nu au posibilitatea de a încheia un acord individual de practică cu o
organizație de profil şi nu au îndeplinit formalităţile de la capitolele II și III sunt consideraţi din
oficiu înscrişi la practica organizată de departamente, în cadrul centrelor şi laboratoarelor didactice
şi de cercetare ale Facultatăţii de Inginerie.

IV. Activitatea de practică organizată în laboratoarele Facultății de Inginerie
Art. 15. Acest tip de practică vizează un număr redus de studenţi şi este organizat numai la
iniţiativa comisiilor de practică, doar în situaţiile în care nu pot fi asigurate formele de practică
specificate la capitolele II şi III.
Art. 16. În cazuri excepționale, generate de epidemii şi pandemii, activitatea de practică organizată
de departamentele Facultăţii de Inginerie se poate desfășura și online, în conformitate cu
reglementările specifice existente.

V. Termene
Art. 17. Până la data de 31 Mai, comisiile de practică stabilesc, actualizează şi afişează tematica
pentru activitatea de practică.
Art. 18. Până la data de 31 Mai, studenţii îşi pot exprima opţiunea privind forma de desfăşurare a
activităţii de practică. Cei care nu îşi exprimă această opţiune vor fi repartizaţi în grupul studenţilor
care îşi desfăşoară activitatea de practică în departamentele Facultății de Inginerie, conform Cap.
IV.
Art. 19. Termenul limită de depunere a documentelor aprobate (Acord individual de practică,
Convenţia de practică) la secretariatul Facultăţii de Inginerie este până la finalizarea sesiunii de
examene (Sem II).

VI. Obligaţii
Art. 20. Studenţii vor obţine o adeverinţă sau un certificat medical de la dispensarul studenţesc sau
un cabinet de medicina muncii, pe baza căruia li se va permite accesul în organizațiile gazdă, pentru
a efectua activitatea de practică.
Art. 21. Studenţii trebuie să se prezinte la locurile de practică, în perioadele convenite, conform
convenţiilor de practică colectivă, încheiate între organizaţia gazdă şi Facultatea de Inginerie.
Art. 22. Studenţii trebuie să respecte regulamentele de ordine interioară şi normele de protecţia
muncii, specifice organizației primitoare.
Art. 23. Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fișa disciplinei de practică şi să
completeze zilnic caietul de practică cu informaţii şi date despre activitatea desfăşurată.
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Art. 24. Studenţii care au efectuat practica în mod individual trebuie să prezinte la sfârşitul
perioadei de practică o adeverinţă de efectuare a activităţii de practică (Anexa 4), completată,
semnată şi ştampilată de organizația pentru care a avut acordul facultăţii şi caietul de practică.

VII. Evaluarea activității de practică
Art. 25. Evaluarea activităţii de practică se realizează la sfârşitul perioadei de practică, în cadrul
unui colocviu de practică, care constă în verificarea cunoştinţelor dobândite. Neprezentarea la data
desfăşurării colocviului, indiferent de modul şi locul de desfăşurare al practicii, conduce la
nepromovarea disciplinei.
Art. 26. Studenţii trebuie să prezinte caietul de practică la colocviul de practică. Acesta trebuie să
conţină următoarele informații:
-

numele, prenumele studentului, grupa și anul de studii;
locul şi perioada de desfăşurare a practicii;
activitatea zilnică;
adeverinţa de efectuare a practicii (Anexa 4), completată, semnată şi ştampilată de
organizația pentru care a avut acordul facultăţii.

Art. 27. Comisia verifică cunoştinţele dobândite de student în timpul desfăşurării practicii în
producţie, în conformitate cu fişa disciplinei de practică şi acordă nota finală, ţinând seama de
corectitudinea răspunsurilor, modul de elaborare al caietului de practică.

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. ..... din data de 30.06.2020
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Anexa 1

Domnule Director,

Vă rugăm să aprobaţi desfăşurarea activităţii de practică în unitatea dumneavoastră a
studentului/studentei ........................................................................................................ din cadrul
Facultății de Inginerie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, anul de studii ...............,
programul de studii .............................................................................................., grupa ....................,
în perioada ........................................................................................, cu respectarea legislaţiei
în vigoare şi a regulamentelor specifice unităţii dumneavoastră. De asemenea, pentru desfăşurarea
activităţii de practică, studentul/studenta va prezenta fișa de disciplină pentru practică, specifică
programului de studii pe care îl urmează.
La sfârşitul perioadei de practică, vă rugăm să eliberaţi studentului/studentei o adeverință semnată şi
ştampilată de o persoană autorizată, prin care să se certifice că studentul/studenta a desfășurat
activitatea de practică în unitatea dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru colaborare.

Data:

DECAN,
Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Annex 1

Dear Manager,

Kindly give your approval for performing the Practical Training activity by the student (surname,
name) .........................................................................................., enrolled to Faculty of Engineering,
“Dunarea de Jos” University of Galati, study year ............, study program
..............................................., group ..................., during (period) .........................................,
according to the specific legislation and the regulations of your company. In order to carry out the
Practical Training activity, the student will present the discipline syllabus, specific to the study
program that he/she follows.
Please issue a signed and stamped document, certifying that the student has performed the Practical
Training activity in your company, at the end of Practical Training period.
Thank you for your support and collaboration.

Location, Date:

DEAN,
Prof. Elena SCUTELNICU, PhD

Address: 111 Domneasca, 800201, Galati, Romania; Phone: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail:secretar.ing@ugal.ro

ANTET COMPANIE
SC .........................................................
Adresa ..................................................
Tel/Fax .................................................
Nr. înreg. ...................../........................

Anexa 2

SCRISOARE DE ACCEPT

Prin prezenta, îmi exprim acordul ca studentul/studenta.......................................................................
din cadrul Facultății de Inginerie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, anul de studii …….....,
programul de studii ........................................................................................., grupa ....................., să
efectueze activitatea de practică în unitatea noastră, în perioada ..........................................................

Data: .............................

DIRECTOR,
...............................................................
(Semnătura şi ştampila)

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Facultatea de Inginerie
Str. Domnească nr. 111, 800201 – Galaţi

Anexa 3
………………………………………….
(denumirea organizației)
………………………………………….
(adresa)

Nr. înregistrare ………………….

Nr. înregistrare ………………….

CONVENŢIE
privind efectuarea practicii în producţie a studenţilor
Între Facultatea de Inginerie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în
Galaţi, str. Domnească nr. 111, reprezentată prin Decan, prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu
şi
........................................................................................................ (denumirea organizației),
cu sediul în .............................................................................................................................,
reprezentată prin Director, ........................................................................................................,
s-a încheiat următoarea convenţie privind efectuarea practicii în producţie a studenţilor:
1. Perioada de practică este ......................................................... pentru studenţii
organizaţi pe grupuri de maxim 5 studenţi sau individual pentru cei care au primit
aprobarea organizației gazdă privind cererea de efectuare a practicii individuale;
2. ........................................................................
(denumirea
organizației)
se
angajează să primească, pentru efectuarea practicii în producţie, un număr de
.......... studenţi din anii II și III de studii din Facultatea de Inginerie;
3. Facultatea de Inginerie, din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi,
are obligaţia să prezinte la începutul perioadei de practică listele nominale cu
grupele de studenţi şi cadrele didactice care însoţesc studenţii pe toată perioada de
practică;
4. Organizația are obligația de a asigura desfășurărea activității de practică a
studenților în condiţii de securitate și sănătate în muncă, respectând normativele în
vigoare, la data desfășurării stagiului de practică;
5. Sectoarele de desfăşurare a practicii şi orarul zilnic se vor stabili de comun acord,
în conformitate cu programele de practică ale Facultăţii de Inginerie şi cu
posibilităţile organizației gazdă.
Încheiat în 2 exemplare, 1 exemplar pentru Facultatea de Inginerie şi 1 exemplar pentru
organizație.

DECAN,
Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

DIRECTOR,

Anexa 3.1.

TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE EFECTUEAZĂ PRACTICA

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Nume și prenume

Program de
studiu

Anul de
studiu

Grupa

“Dunarea de Jos” University of Galati
Faculty of Engineering
47 Domneasa St., 800201 – Galati,
Romania
Ref. no. / date .............................................

Annex 3
.................................................................
(Organization Name)
.................................................................
(Address)
Ref. no. / date .............................................

AGREEMENT
on students' Practical Training
Between Faculty of Engineering, “Dunarea de Jos” University of Galati, headquartered in
111 Domneasca St., 800201, Galati, represented by the Dean, Prof. Elena Scutelnicu, PhD
and
.................................................................................................................
(Organisation
name),
headquartered
in
........................................................................................................................, represented by
the Manager, .....................................................................................................,
the following agreement is concluded, regarding the students Practical Training:
1. The practice period is between ................................................... for students
organized in groups of maximum 5 persons or individually for those who have
received the approval of the host organisation regarding the application for
Individual Practical Training activity;
2. ............................................................ (Organisation name) undertakes to receive,
for the Practical Training activity, a number of .......... students of the 2nd and 3rd
study year from the Faculty of Engineering;
3. Faculty of Engineering, “Dunarea de Jos” University of Galati, will provide, at
the beginning of the Practical Training period, the nominal lists of students and
coordinators that accompany and monitor the students during the entire period;
4. The Organisation must ensure, during the entire practical activity of the students,
a safe and healthy environment in the workplaces, according to the specific
legislation and normative;
5. The Practical Training sectors and the daily schedules will be established by
mutual agreement, in accordance with the syllabus, and the availability of the host
organisation.
Issued in two copies, 1 copy for the Faculty of Engineering, and 1 copy for the host
organisation.

DEAN,
Prof. Elena SCUTELNICU, PhD

MANAGER,

ANTET COMPANIE
SC .........................................................
Adresa ..................................................
Tel/Fax .................................................
Nr. înreg. ...................../........................

Anexa 4

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta, se adeverește că studentul/studenta ...................................................................... din
cadrul Facultății de Inginerie, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, anul de studiu ................,
programul de studii ............................................................................, grupa ..................... a
desfășurat

activitatea

de

practică

în

unitatea

noastră,

în

perioada

......................................................................, conform convenţiei de practică, programului de
practică și fișei disciplinei de practică.

Data:

DIRECTOR,
___________________________________
(Semnătura şi ştampila)

ORGANISATION LOGO
Company name .........................................................
Address .....................................................................
Phone/Fax ................................................................
Reg. no. ………....................../.................................
Annex 4

CERTIFICATE

I, hereby, confirm that the student ...................................................................................................
from Faculty of Engineering, "Dunarea de Jos" University of Galați, study year ................, study
programme ............................................................................, group ..................... performed the
practical training activity in our organisation in the period .................................................................,
according to the agreement and practical training syllabus.

Date:

MANAGER,
___________________________________
(Stamp and Signature)

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE INGINERIE
http://www.ing.ugal.ro

Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 12 din 30.06.2020
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

GHID PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
ÎN UNITĂŢI ECONOMICE sau în FACULTATEA DE INGINERIE

1. Prevederi generale.......................................................................................................................... 2
2. Obiectivele activității de practică ................................................................................................. 2
3. Competențe specifice programelor de studii ............................................................................... 3
3.1. Competențe specifice programelor de studiu (Anul II) ............................................................ 3
3.1.1. Competențe profesionale.................................................................................................... 3
3.1.2. Competențe transversale .................................................................................................... 4
3.2. Competențe specifice programelor de studiu (Anul III) ........................................................... 4
3.2.1. Competențe profesionale: .................................................................................................. 4
3.2.2. Competențe transversale .................................................................................................... 7
4. Tematica și cuprinsul raportului de stagiu .................................................................................. 7
FISA DE EVALUARE A STUDENTULUI ..................................................................................... 9
FIȘĂ IDENTIFICARE STUDENT ................................................................................................ 10
BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ ....................................................................................................... 11
FIȘA DE FEEDBACK A STUDENTULUI ................................................................................... 12

Adresa: Str. Domnească nr. 111, cod poștal 800201, Galați, România; Tel: +40 336 130 208; Fax: +40 236 461 353; E-mail: secretar.ing@ugal.ro

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE INGINERIE
http://www.ing.ugal.ro

1. Prevederi generale
Activitatea de practică este inclusă în planurile de învățământ, durata acesteia fiind de 3 săptămâni
(90 ore) și este obligatorie pentru anii II și III de studii. Practica de specialitate se desfășoară în
unități economice de producție (practică varianta A), care au domeniul principal de activitate
relevant pentru specializarea studentului și/sau în laboratoarele facultății (practică varianta B). Pe
toată durata desfășurării activităților practice, în unităţile economice, studenții se vor afla sub
îndrumarea unui tutore desemnat de societatea gazdă și a unui tutore desemnat de facultate. Pe
parcursul desfășurării activității de practică în unitatea economică, studentul păstrează permanent
legătura cu tutorele său din cadrul facultății și semnalează acestuia orice problemă sau dificultate
întâlnită, care nu s-a putut rezolva cu sprijinul tutorelui său din societatea gazdă. Pe parcursul
desfășurării stagiului de practică, îndrumătorul studentului desemnat de către facultate sau un alt
reprezentant al facultății care răspunde de buna desfășurare a activității de practică a studenților, va
efectua vizite zilnice în cadrul societății gazdă pentru a cunoaște condițiile de desfășurare a
activității de practică a studentului şi a monitoriza activitatea studentului pe toată perioada.
Raportul de stagiu (varianta A) sau caietul de practică (varianta B) al studentului trebuie să fie
cunoscut de către tutorele din organizația gazdă, înainte de susţinere la colocviul de practică.
Aprecierea activității de practică a studentului se realizează de către o comisie de evaluare, formată
din minim 2 cadre didactice – îndrumători/tutori de practică și, facultativ, un reprezentant al
societății gazdă. Aprecierea activității de practică a studentului are în vedere 3 elemente, ponderate
după cum urmează:

Aprecierea tutorelui de practică (practică varianta A) din societatea gazdă, transmisă
prin completarea formularului din Anexa 1 (40%); în cazul în care stagiul se realizează în
centrele şi laboratoarele facultăţii, acest formular va fi completat de îndrumătorul de
practică (practică varianta B).

Raportul de stagiu/caietul de practică în format scris (elaborat de toţi studenţii) respectarea structurii, conținutul, claritatea și originalitatea raportului de stagiu (30%).

Susținerea raportului de stagiu - prezentarea succintă a activităților realizate pe parcursul
stagiului de practică și a contextului industrial și/sau din laborator în care s-au realizat
acestea, capacitatea de a răspunde la întrebările comisiei de evaluare (30%).

2. Obiectivele activității de practică










Obiectivul general al activității de practică
Îmbunătățirea competențelor studenților prin efectuarea de stagii de practică organizate în
societăți comerciale și în laboratoare de specialitate din facultate.
Obiective specifice ale activității de practică
Cunoașterea climatului și a atmosferei de muncă dintr-o organizație industrială.
Cunoașterea fluxului informațional din cadrul unor organizații industriale, a structurii
organizatorice a acesteia și a modului de interacționare între ele
Familiarizarea cu etapele procesului de fabricație a produselor industriale și de uz general.
Controlul de calitate a componentelor și ansamblurilor parțiale ale produselor. Măsurarea
și controlul dimensional, realizarea unor probe și teste funcționale preliminare. Proceduri,
rapoarte și documentații specifice QC/QA (identificarea defectelor – calitatea
controlului/prevenția defectelor – asigurarea calității).
Înțelegerea rolului CAD-CAM-CAE pentru optimizarea procesului de proiectare a
produselor și proceselor. Cunoașterea tehnicilor CAD-CAM pentru proiectarea asistată a
componentelor produselor industriale și de uz general. și a proceselor lor de fabricație.
Cunoașterea elementelor de automatizare și robotizare utilizate în organizațiile industriale.
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Familiarizarea și operarea cu diverse proceduri tehnice, economice și manageriale,
implementate în cadrul diverselor companii, cunoașterea și utilizarea unor instrumente
specifice pentru proiectare tehnico-organizatorică, analiză economică, planificare,
programare, urmărire și evaluare a unor procese, sisteme de producție sau a unor
componente ale acestora. Cunoașterea și familiarizarea cu informații specifice unor sisteme
tehnologice reale.

3. Competențe specifice programelor de studii
3.1. Competențe specifice programelor de studiu (Anul II)
Studenții Facultății de Inginerie implicați în activitatea de practică provin de la următoarele șapte
domenii universitare de licență:
 Ingineria Autovehiculelor;
 Inginerie Mecanică;
 Inginerie Industrială;
 Inginerie și Management;
 Ingineria Materialelor;
 Ingineria Mediului;
 Ştiinţe Inginereşti Aplicate.
Având în vedere nivelul de studii al studenților (anul II), competențele specifice, agreate la nivel
național de către toate instituțiile de învățământ superior tehnic care derulează aceste programe de
studiu sunt relativ comune, ele diferențiindu-se începând cu anul III de studii. Competențele sunt
clasificate în două categorii, profesionale și transversale, cele transversale fiind unice pentru toate
programele de studiu din cadrul aceluiași domeniu de ierarhizare. Detalierea competențelor din cele
două categorii pentru cele șapte programe de studiu este prezentată în cele ce urmează.
3.1.1. Competențe profesionale
Competențele profesionale oferite de disciplina Practică din cadrul programelor de studiu sunt:
- Operarea cu concepte fundamentale din domeniul științelor inginerești
- Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul științelor inginerești
- Operarea cu concepte privind managementul sistemelor și subsistemelor economice, care
au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreținerea produselor si
echipamentelor industriale
- Utilizarea principiilor și instrumentelor grafice pentru descrierea și proiectarea optimala a
sistemelor și proceselor
- Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice
ingineriei pe baza cunoștințelor din științele fundamentale
- Utilizarea aplicațiilor software și a tehnologiilor informaționale pentru rezolvarea de
sarcini specifice ingineriei și managementului.
- Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic si optimizare a proiectării şi proceselor
de fabricaţie
- Evaluarea economică, planificarea și conducerea proceselor și a sistemelor logistice și de
producție
- Evaluarea elementelor de control al calității mediului, impact și risc privind poluarea şi
integrarea acestora în procesul de elaborare a variantelor tehnologice.
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3.1.2. Competențe transversale
Competențele transversale oferite de disciplina Practică din cadrul programelor de studiu din cele
șapte domenii universitare de licență pot fi considerate comune pentru toate acestea, respectiv:
 Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv
transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor și
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă
și responsabilă.
 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă și aplicarea de tehnici de relaționare și
muncă eficientă în cadrul echipei.
 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare
3.2. Competențe specifice programelor de studiu (Anul III)
Studenții Facultății de Inginerie implicați în activitatea de practică provin de la următoarele zece
programe de studii:
 Autovehicule Rutiere (AR), domeniul Ingineria Autovehiculelor;
 Inginerie Mecanică (IM), domeniul Inginerie Mecanică;
 Sisteme și Echipamente Termice (SET), domeniul Inginerie Mecanică;
 Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM), domeniul Inginerie Industrială;
 Inginerie Economică Industrială (IEI), domeniul Inginerie și Management;
 Știința Materialelor (SM), domeniul Ingineria Materialelor;
 Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM), domeniul Ingineria Materialelor;
 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie (IPMI), domeniul Ingineria Mediului;
 Amenajări Hidrotehnice și Protecția Mediului (AHPM), domeniul Ingineria Mediului;
 Inginerie Medicală (IMED), domeniul Științe Inginerești Aplicate.
Pentru fiecare program de studiu există un set de competențe specifice, agreat la nivel național de
toate instituțiile de învățământ superior tehnic care derulează aceste programe de studiu.
Competențele sunt diferențiate în două categorii, profesionale și transversale, cele transversale fiind
unice pentru toate programele de studiu din cadrul aceluiași domeniu de studii. Detalierea
competențelor este prezentată în cele ce urmează.
3.2.1. Competențe profesionale:
Competențele profesionale sunt specifice fiecărui program de studiu, după cum urmează:
1.
-

2.
-

Autovehicule Rutiere (AR)
Operarea cu concepte fundamentale din domeniul științelor inginerești.
Utilizarea adecvată a
conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor.
Conceperea de soluții constructive care să asigure îndeplinirea cerințelor funcționale ale
autovehiculelor.
Proiectarea tehnologiilor de fabricare pentru autovehicule rutiere.
Proiectarea și aplicarea tehnologiilor de mentenanță pentru autovehicule rutiere.
Operarea cu concepte privind managementul sistemelor și subsistemelor economice, care au ca
obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreținerea autovehiculelor rutiere.
Inginerie Mecanică (IM)
Identificarea, definirea, utilizarea noțiunilor din științele fundamentale specifice domeniului
ingineriei.
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3.
-

4.
5.
6.
-

Utilizarea principiilor și instrumentelor grafice pentru descrierea și proiectarea sistemelor și
proceselor mecanice.
Alegerea, instalarea, exploatarea și mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.
Aplicarea metodelor de proiectare, analiza și testare a elementelor și sistemelor mecanice.
Interpretarea și fundamentarea pe criterii tehnologice, funcționale și economice a soluțiilor
sistemelor mecanice.
Implementarea și coordonarea sistemului de management al calității și marketing.
Sisteme și Echipamente Termice (SET)
Identificarea, definirea, utilizarea noțiunilor din științele fundamentale specifice domeniului
ingineriei.
Utilizarea principiilor și instrumentelor grafice pentru descrierea și proiectarea sistemelor și
proceselor mecanice.
Alegerea, instalarea, exploatarea și mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.
Analiza documentațiilor tehnice ale sistemelor și echipamentelor termice în funcție de tipul,
structura și destinația acestora și proceselor tehnologice de fabricație și a tehnologiilor de
exploatare a acestora.
Fundamentarea tehnico-economică și financiară a luării deciziilor antreprenoriale și a
proiectării tehnologice.
Implementarea și coordonarea sistemului integrat de management calitate- mediu.
Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM)
Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei
industriale pe baza cunoștințelor din științele fundamentale.
Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor din științele tehnice ale domeniului cu
reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice.
Utilizarea de aplicații software și a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice
ingineriei industriale, în general, și pentru proiectarea asistata a produselor în particular.
Proiectarea proceselor tehnologice de fabricare.
Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare.
Planificarea, conducerea și asigurarea calității proceselor de fabricare.
Inginerie Economică Industrială (IEI)
Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei
și managementului, pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești.
Elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale.
Utilizarea aplicațiilor software și a tehnologiilor informaționale specifice managementului
proiectelor.
Utilizarea instrumentelor CAD/CAM/CAE pentru proiectarea optimală a produselor și
proceselor.
Evaluarea economică, planificarea și conducerea proceselor și a sistemelor logistice și de
producție.
Gestiunea resurselor organizației, asigurarea calității producției și managementul dezvoltării
organizaționale.
Proiectarea tehnico-economică și îmbunătățirea produselor și proceselor industriale.
Ingineria și Protecția Mediului în Industrie (IPMI)
Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropică sau naturală care
determină și influențează poluarea mediului.
Gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă.
Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic.
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-

-

7.
-

-

8.
-

9.
-

Elaborarea și exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanților.
Controlul calității mediului, evaluarea impactului și a riscului și elaborarea de variante
tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanță cu cerințele BAT/BREF și cu
legislația în vigoare.
Desfășurarea activităților specifice managementului și marketingului în ingineria și protecția
mediului.
Știința Materialelor (SM)
Familiarizarea cu problemele concrete din diferite domenii industriale;
Evaluarea și soluționarea optimă a problemelor tehnice în legătură cu materialele metalice
procesate in domeniu, prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor experimentale de
laborator, semiindustriale şi industriale proprii;
Utilizarea și programarea sistemelor de conducere al mașinilor de aglomerare
Modelarea pieselor din table si benzi
Simularea calculului reducerii in cajele verticale și orizontale in trenul degrosisor
Studierea algoritmilor de vedere artificială pentru sisteme de video-inspecție industrială –
identificarea defectelor de forma 2D și a structurilor metalografice
Optimizarea temperaturilor de laminare în funcție de compoziția chimică a materialului, de
schema de reduceri aplicată și de caracteristicile mecanice solicitate
Conducerea asistată de calculator a unor procese de laminare și a unor linii de producție pentru
panouri din diferite materiale
Sisteme de fabricație asistată de calculator – optimizarea traiectoriilor pentru operația de
frezare în cazul suprafețelor, optimizarea unor parametri tehnologici etc.
Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (IAIM)
Operarea cu concepte fundamentale din domeniul științelor inginerești.
Utilizarea principiilor și instrumentelor grafice pentru descrierea și proiectarea optimala a
sistemelor și proceselor.
Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei
pe baza cunoștințelor din științele fundamentale.
Utilizarea aplicațiilor software și a tehnologiilor informaționale pentru rezolvarea de sarcini
specifice ingineriei materialelor.
Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic și optimizare a proiectării produselor și a
proceselor de elaborare a materialelor.
Evaluarea economică, planificarea și conducerea proceselor și a sistemelor logistice și de
elaborare/procesare a materialelor.
Evaluarea elementelor de control al calității mediului, impact și risc privind poluarea și
integrarea acestora în procesul de elaborare specific ingineriei materialelor.
Amenajări Hidrotehnice și Protecția Mediului (AHPM)
Identificarea şi descrierea materialelor şi metodelor utilizate în sistemele pentru amenajări
hidrotehnice și protecția mediului
Cercetări experimentale în domeniul amenajărilor hidrotehnice și protecția mediului
Interpretarea rezultatelor şi raportarea acestora la alte rezultate din literatura de specialitate
Modelarea/optimizarea proceselor tehnologice din cadrul sistemelor pentru amenajări
hidrotehnice și protecția mediului
Realizarea unei prezentări sintetice cu rezultatele obținute.

10. Inginerie Medicală (IMED)
- Operarea cu dispozitive medicale în condiții de securitate a pacientului şi a personalului
medical
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-

-

Proiectarea şi dezvoltarea de facilități în domeniul medical (aparatură, construcții, tehnici
terapeutice etc.)
Studierea aparaturii medicale de intervenție (ace, electrozi, instrumentar operator etc.),
protezele anatomice (implanturi, intervenții stomatologice)
Simularea funcționării aparatelor cardiovascular şi urinar (analize de laborator, tratamente
specifice - hemodializa) şi mecanica corpului solid (studiul funcționarii aparatului locomotor,
implantare şi protezare, osteosinteza fracturilor)
Studii privind proiectarea, producerea şi utilizarea de materiale noi (instrumentație,
medicamente etc.), elaborarea de tehnologii terapeutice.
Identificarea și detectarea semnalelor (informațiilor) fiziologice şi convertirea lor în semnale
“tehnice” standardizate, de cele mai multe ori electrice, pentru a fi cuantificate.
Studierea calității şi siguranței investigațiilor medicale utile în diagnosticare, intervențiilor
terapeutice şi chirurgicale, monitorizarea actului medical etc.
Prelucrarea şi analiza statistică a semnalele înregistrate prin diferite măsurări în scopul
extragerii maximului de informație utilă în diagnosticare şi monitorizare.
Modelarea, simularea şi controlul sistemelor biologice: mecanismele de desfăşurare a
proceselor fiziologice şi modelarea matematică a acestora.
Imagistica medicală: diagnosticare medicală (CT, RMN, ultrasunete etc.).
Analiza sistemelor de gestiune de date în cadrul evidenței instituțiilor medicale, baze de date
cu informații medicale accesibile unor comunități medicale extinse, asistența computerizată în
desfăşurarea sau pregătirea intervențiilor clinice - monitorizare, modelare.

3.2.2. Competențe transversale
Competențele transversale corespunzătoare celor 10 specializări pot fi considerate comune
pentru toate acestea, respectiv:
 Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv
transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor și
valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă
și responsabilă;
 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă și aplicarea de tehnici de relaționare și
muncă eficientă în cadrul echipei;
 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

4. Tematica și cuprinsul raportului de stagiu
Tematica activităților de practică realizate de studenții Facultății de Inginerie trebuie să fie în
concordanță cu obiectivele prezentate în capitolul 2 și să asigure dobândirea de către student a
competențelor specifice – profesionale și transversale – prezentate în capitolul 3. Structura
raportului de stagiu va fi descrisă în continuare. Acest raport trebuie să cuprindă, în mod
obligatoriu următoarele:
1.
Coperta
Coperta trebuie sa conțină informațiile de bază: numele organizației gazdă (facultativ, logo-ul
organizației), tipul stagiului (an II sau III), informații privind studentul (nume, prenume,
domeniul/specializarea studiilor, facultate + logo al facultății, opțional), informații privind tutorii
(nume, prenume, funcție pentru tutorele din organizația gazdă și îndrumătorul de practică din
facultate), perioada de derulare a stagiului de practică.
2.
Pagina de gardă (Anexa 2)
3.
Cuprins
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3.1. Introducere: studentul trebuie să prezinte obiectivul principal al stagiului de practică
3.2. Prezentarea organizației gazdă: obiectul de activitate, misiune, dimensiune,
organigrama, analiza generală asupra funcționării interne a acesteia, strategia
organizației, produse și servicii oferite. În cazul stagiului sub forma de vizite şi/sau în
laboratoarele facultății, aceasta descriere este foarte succintă.
3.3. Activități realizate: este foarte important ca studentul să demonstreze capacitatea sa de
analiză, observație și sinteză, să pună în evidență obiectivul, activitățile și rezultatele
stagiului său de practică. Această secțiune cuprinde:
• prezentarea structurilor și departamentelor vizitate în cadrul organizației gazdă: tipuri
de activități, mijloace și metode folosite în desfășurarea activităților din cadrul
acestora; această secțiune trebuie să reflecte percepția studentului privind viața într-o
întreprindere reală (relații interne, distribuirea rolurilor, condițiile de muncă, igiena,
securitatea muncii, comunicarea, filozofia de organizare și funcționare a organizației,
...); în cazul stagiului sub forma de vizite şi/sau în laboratoarele facultății, studentul
va descrie activitățile și mijloacele (echipamente, instrumente software etc.) și
metodele de investigare folosite în desfășurarea activităților din cadrul laboratorului
în care desfăşoară activitatea de practică.
• prezentarea tematicii abordate, a metodelor folosite pentru realizarea acesteia, a
rezultatelor obținute, a aspectelor profesionale specifice și a altor elemente întâlnite
în perioada stagiului de practică – în cazul stagiului realizat în totalitate într-o
organizație, studentul trebuie să petreacă o perioada mai îndelungată într-un singur
departament în care trebuie să participe la realizarea unor activități specifice acestuia;
departamentul în care este repartizat studentul se stabilește de comun acord de către
reprezentantul organizației și student; studentul va avea un tutore desemnat de
organizația gazdă, în cadrul departamentului în care își desfășoară cea mai mare parte
a stagiului său; în cazul stagiului sub forma de vizite şi/sau în laboratoarele facultății,
studentul va participa la realizarea unor activități specifice centrului/laboratorului.
4.
Concluzii
Secțiunea de concluzii trebuie să reflecte opinia studentului privind cunoștințele și competențele
dobândite în urma efectuării stagiului de practică.
5.
Bibliografie
studenții vor completa aceasta secțiune cu referințele bibliografice pe baza cărora și-au completat
raportul de stagiu de practică (model Anexa 3).
6.
Informații suplimentare
- Legenda – este necesar ca studentul să prezinte în mod clar și explicit termenii tehnici mai
puțin cunoscuți sau specifici organizației, utilizați în raportul său de stagiu.
- Fișa feedback a studentului
- Anexe – dacă se impune furnizarea unor informații ce detaliază elemente din cuprinsul
raportului de stagiu.
7.
Mulțumiri
Raportul de stagiu/caietul de practică, fără anexe, nu trebuie să depășească 25 de pagini. Se
recomandă folosirea anexelor pentru furnizarea informațiilor suplimentare și a detaliilor, astfel încât
să nu se diminueze claritatea prezentării din raportul de stagiu.

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. ..... din data de 30.06.2020
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Anexa 1

FIŞA DE EVALUARE A STUDENTULUI

Calificativ acordat
nesatisfăcător
4
satisfăcător
5-6
bine
7-8
foarte bine
9
excelent
10

Criteriul de evaluare

4

5-6

7-8

9

10

1.Criterii fundamentale
1.1. Cunoașterea și aplicarea cunoștințelor fundamentale din
domeniul științelor ingineresti
1.2. Capacitatea de comunicare
1.3. Capacitate de analiză și sinteză (dovada efectuării unor
demersuri metodice, riguroase și precise pentru realizarea
sarcinilor)
2. Criterii specifice execuţiei sarcinilor
2.1. Capacitatea de a rezolva o problema inginerească dată:
identificarea și analiza problemei, rezolvarea problemei
respectând procedura/caietul de sarcini din întreprindere
2.2. Capacitatea de a înțelege finalitatea demersurilor sale și de
utilizare a mijloacelor și metodelor disponibile în întreprindere
pentru rezolvarea unei probleme inginerești date
2.3. Capacitatea de a acționa în spiritul dezvoltării durabile
2.4. Capacitatea de înțelegere a organizării fluxului de producție
2.5. Gradul de îndeplinire al activităților săptămânale
3. Criterii generale
3.1. Gradul de implicare în rezolvarea problemelor
3.2. Capacitate de decizie cu respectarea principiilor de etică și
risc
3.3. Capacitatea de a lucra în echipă
3.4. Inițiativă și creativitate
3.5. Capacitate de comunicare cu tutorele și ceilalți studenți
3.6. Punctualitate și disciplină
3.7. Respectarea regulamentului de ordine interioară al societății

Data:

Tutore/Îndrumător practică:
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Anexa 2

FIȘĂ IDENTIFICARE STUDENT

Student (Nume, Prenume)
Universitatea
Facultatea
Program de studii
An de studii
Telefon
E-mail
Tutore de practică – în organizația gazdă
Îndrumător de practică – în facultate
Perioada stagiului de practică
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Anexa 3

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

[1] Davim J. P., Maranhão C., (2009), A study of plastic strain and plastic strain rate in machining
of steel AISI 1045 using FEM analysis, Material and Design, 30, pp. 160- 165.
[2] Micloși V., Popescu N., Stere N., Îndrumător pentru alegerea oțelurilor, București 1966.
[3] *** Mastercam Tutorials, http://www.mastercam.dk/x6/Welcome_to_Mastercam.pdf
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Anexa 4

FIȘA DE FEEDBACK A STUDENTULUI

Calificativ acordat
nesatisfăcător
4
satisfăcător
5-6
bine
7-8
foarte bine
9
excelent
10

Criteriul de evaluare

4

5-6

7-8

9

10

1. Cum evaluați modul de organizare a stagiului de practică?
2. Cum evaluați modul de organizare și optimizare a timpului
utilizat pentru îndeplinirea sarcinilor?
3. Ați primit suficiente informații despre competențele pe care le
veți dobândi după încheierea stagiului de practică?
4. Vi s-au explicat clar cerințele pentru promovarea examenului
de evaluare finală a activității de practică?
5. Cum evaluați disponibilitatea tutorelui de practică din cadrul
Facultății de Inginerie de a vă îndruma?
6. Cum evaluați disponibilitatea tutorelui din societatea
comercială de a vă îndruma?
7. Cum evaluați gradul de complexitate a tematicii de practică?
8. Cum evaluați claritatea, consistența și importanța
informațiilor primite pentru dezvoltarea dvs. profesională?
9. Ați fost încurajat în exprimarea ideilor și prezentarea soluțiilor
proprii?
10. Considerați că stagiul de practică a fost util în dezvoltarea
dvs. profesională?

Data:

Student:
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Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 12 din 30.06.2020
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU

GHID PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
INDIVIDUALĂ sau ONLINE
Având în vedere Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu
noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în
condiţii de securitate și sănătate în muncă, desfăşurarea activităţii de practică din anul universitar
2019-2020 se poate realiza într-una din urmatoarele variante: într-o organizație gazdă (pe baza
convenției de practică) sau online în cadrul Facultății de Inginerie, prin intermediul platformei
Microsoft Teams.
I. Stagiul de practică într-o organizație gazdă (pe baza convenției de practică)
Facultatea de Inginerie recomandă studenţilor să opteze pentru practica individuală într-o
organizație care poate asigura desfăşurarea programului prevăzut în fişa disciplinei de practică, în
domeniul programului de studiu în care aceştia se pregătesc. În acest caz, activităţile studentului se
efectuează sub dubla coordonare a unui cadru didactic desemnat de facultate şi al unui tutore de
practică din organizația gazdă. În cazul în care studenţii vor desfăşura practica pe bază de acord
individual, se vor îndeplini următoarele formalităţi:
1.
Studentul descarcă documentul specific stagiului de practică individuală, respectiv
formularul de cerere pentru practica individuală (Anexa 1), de pe site-ul Facultății de
Inginerie.
2.
Formularul de cerere pentru practica individuală (Anexa 1), completată de student, se trimite
pe adresa de e-mail a secretariatului Facultății de Inginerie (secretar.ing@ugal.ro). Mesajul
va conține următoarele date de identificare:

secretar.ing@ugal.ro
Practica(Anexa1) - an (2 sau 3) - Nume_Prenume
(student)

Anexa 1.doc
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3.

4.

Cererea aprobată de conducerea facultăţii, împreună cu formularul de acord (Anexa 2),
convenția de practică (Anexa 3) și programa de practică, trebuie depuse la organizația
gazdă, pentru obţinerea acordului de acceptare a studentului în practică;
Formularul de acord (Anexa 2) și convenția de practică (Anexa 3), semnate şi aprobate de
organizație, sunt transmise electronic de către student, îndrumătorului practică de care
aparţine, pe adresa de email de tipul prenume.nume@ugal.ro. Lista îndrumătorilor de
practică se află pe site-ul Facultății de Inginerie în secțiunea Studenți  Practica.

prenume.nume@ugal.ro
Practica(Anexa2,3) - an (2 sau 3) - Nume_Prenume
(student)
Anexa 2.doc
Anexa 3.doc

5.

6.

7.

8.

La solicitarea organizației gazdă, studentul este obligat să prezinte un certificat medical
eliberat de un cabinet de medicină a muncii, care trebuie obţinut individual, de către fiecare
student în parte, înainte de începerea practicii în organizație.
Studentul trebuie să se prezinte la locurile de practică, în perioadele convenite, conform
convenţiilor de practică. Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fișa
disciplinei de practică şi să completeze zilnic caietul de practică, cu date despre activitatea
desfăşurată în cadrul organizației.
Studentul care a efectuat practica în mod individual trebuie să transmită îndrumătorului de
practică, la sfârşitul perioadei, o adeverinţă de efectuare a practicii (Anexa 4), completată,
semnată şi ştampilată de organizația pentru care a avut acordul Facultății de Inginerie.
Aprecierea activităţii de practică a studentului se va analiza pe baza aprecierilor tutorelui
organizației gazdă, în baza unui raport de stagiu, în format electronic și susținerea acestuia în
cadrul colocviului de practică. Colocviul de practică va fi organizat online, utilizând
platforma Microsoft Teams, cu o comisie de evaluare formată din minim 2 cadre didactice
(îndrumători de practică) din cadrul Facultății de Inginerie și, facultativ, tutorele de practică
din cadrul organizației gazdă.
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II. Stagiul de practică online (Facultatea de Inginerie)
Stagiul de practică se desfăşoară în totalitate online, utilizând platforma Microsoft Teams, sub
îndrumarea îndrumătorului de practică din cadrul Facultății de Inginerie. Îndrumătorii de practică
vor desemna, pentru fiecare student în parte, o temă de practică, în concordanță cu fișele de
disciplină. Lista îndrumătorilor se află pe site-ul Facultății de Inginerie, în secțiunea Studenți 
Practică.
Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fișa disciplinei de practică, pe baza temei
stabilite împreună cu îndrumătorul de practică şi să completeze caietul de practică, cu date despre
activitatea desfăşurată.
Aprecierea activităţii de practică a studentului se realizează în cadrul colocviului de practică, de
către o comisie de evaluare formată din minim 2 cadre didactice (îndrumători de practică).

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. ..... din data de 30.06.2020
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