
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de MecanicFacultatea de MecanicăăFacultatea de MecanicFacultatea de Mecanicăă

PRACTICA ,Semestrul II An univ. 2021-2022

27 iunie 2022 – 15 Iulie 2022

A ii II i III t t i li ilAnii II si III, toate specializarile

Se poate efectua:p

- Prin facultate, practica se organizeaza la societatile (firmele)
cu care facultatea incheie conventii de practica;cu care facultatea incheie conventii de practica;

-Individual, prin semnarea unor convenţii de practică si
portofolii cu societati din zona de domiciliu a studentului;
semnarea conventiei si portfoliului se face cu societatea
(firma) de la care s-a obtinut initial acordul de catre student.



Pasii care trebuie parcursi:
1. Transmiterea cererii din care sa rezulte locul unde îşi va desfăşura studentul1. Transmiterea cererii din care sa rezulte locul unde îşi va desfăşura studentul 

practica, respectiv, facultate sau individual la o anumita sociatatea (termen de 
depunere 15 iunie 2022 – se depune  on-line pe clasa Google Meet, creata de 
coordonatorul de practica al grupei respective)coordonatorul de practica al grupei respective). 

Modelul de  cerere se gaseste la adresa: 
http://www.mecanica.ucv.ro/Studenti/Informatii/Practica.html

2. Conventia si portofoliul de practica, completate si semnate dupa data de 15 iunie 
2022 (pentru cei ce desfasoara practica individual), se gasesc la adresa : 

http://www mecanica ucv ro/Studenti/Informatii/Practica html de unde:http://www.mecanica.ucv.ro/Studenti/Informatii/Practica.html de unde:

- Se copiază (printeaza) fisierele pentru convenţie si cel pentru portofoliu de 
practică;practică;

- Se multiplică în trei exemplare conventia de practica si portfoliul de practica,
completate in zonele indicate (vezi paginile urmatoare); 

3. Semnarea conventiilor si portofoliilor

- Se semneaza cele trei exemplare la societatea unde se desfasoara practica

 - Se depun cele trei exemplare la facultate (la cadrul didactic coordonator de practica) 

pentru a fi semnate (termen: 22 iunie 2022)

- Se ridica de la facultate doua exemplare (pentru student si pentru societatea la care se 
efectuează practica)
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Sinteza: 
4. Efectuarea practicii:p

Perioada 27 iunie 2022– 15 Iulie 2022

5. Colocviu de practica
S ti bSe sustine pe baza:

- Caietului de practica. Acesta trebuie sa contina parte scrisa si desene, in 
conformitate cu programa analitica de practica a anului de studii si specializariiconformitate cu programa analitica de practica a anului de studii si specializarii 
respective;

- Conventiei de practica si portofoliului studentului respectiv;p p p ;

- Data de sustinere : va fi stabilita de comun acord cu cadrul didactic care 
coordoneaza grupa respectiva.


