ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ
pentru recunoașterea stagiului de practică
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

Prin prezenta se certifică faptul că:
Studentul/masterandul ……………………………………………………………………................................
CNP ……………………………..…………………….i, înscris în anul universitar ………………………ii, la
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ,
specializarea …….…………………..………………………………………………………iii, grupa …….…iv,
email: ……………………………………………..………, telefon ………………………….……………….v
este / a fost angajat cu contract de muncă / a efectuat un stagiu de practică de ……..vi ore (în medie)/zi la:
Societatea comercială / instituţia / asociația / persoana juridică ………………………………………………..
reprezentată de (numele şi calitatea) ………………………………………………………………………….,
adresa…………………………….………………..……………………………………………………………,
tel: …………………………….., fax ………………………., email …………...……...…………………….vii
În perioada de la …………………………………. până la ……………………………………………viii,
studentul a efectuat un număr total de …………………ix ore de activitate practică.
În perioada menționată mai sus, studentul a avut următorul:
Șef direct / responsabil direct / tutore/îndrumător …………………..…………………………………..,
funcţia ………..………………………………, email: ...……………………………………………………..,
telefon ……………………………….……………………x
Orele

de

activitate

practică

menționate

mai

sus

acoperă

exclusiv

activități

în

domeniul

xi

………………………………………………………………....………………….... , conform Portofoliului
de activitate practică anexat.

Nume şi prenume

Funcţie

Data

Nume şi prenume

Funcţie

Data

Semnătura

Tutorexii

Reprezentant
legalxiii

Semnătura și ștampila

Anexă la adeverința de practică
PORTOFOLIU DE ACTIVTATE PRACTICĂ
pentru recunoașterea stagiului de practică
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

Studentul/masterandul ………….……………………………………….………………………………………
CNP ………………………………………………….xiv, înscris în anul universitar …………………..…xv, la
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ,
specializarea …………………………………………………………………………xvi, grupa ……………xvii,
email: ………………………………………….......……, telefon ……………………….…………………xviii
Societatea

comercială

/

instituţia

centrală

ori

locală

/

persoana

juridică

…………………………………………………………………………………………………………………...
reprezentată de (numele şi calitatea) ………………………………………………………………………….,
adresa …………………………………………………………………………………..………………………,
tel: …………………………….., fax …………………………., email …...……………………………….xix
Șef direct / responsabil direct / tutore / îndrumător ……………………….…………………..………………,
funcţia ………..………………………………, email: ...……………………………………………………..,
telefon ……………………………….……………………xx
Competenţele care au fost dobândite de student pe perioada activității practice:xxi
Nr.

Competenţa

Modulul de pregătire

Locul de muncă

Activităţi realizate

Observaţii

Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de student pe perioada activității practice
desfășurate: …………………………………………………………………………………………………xxii

Nume şi prenume
Tutorexxiii
Practicantxxiv

Funcţie

Data

Semnătura

Instrucțiuni de completare a adeverinţei și a portofoliului de practică
i

Sunt completate datele personale ale practicantului.

ii

Anul universitar curent.

iii

Este completată, în concordanţă cu programul de studiu urmat de practicant, una dintre specializările: MATEMATICĂ,
MATEMATICI APLICATE, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI.

iv

Grupa în care este înscris practicantul, în momentul semnării Adeverinţei.

v

Datele de contact actualizate ale practicantului.

vi

Este indicat numărul de ore/zi.

vii

Sunt completate, după caz, datele referitoare la instituţia la care a fost efectuat stagiul de practică.

viii

Sunt menţionate data începerii stagiului şi data finalizării acestuia.

ix

Este completat numărul efectiv de ore de practică, efectuate de practicant. Pentru a obține toate creditele aferente activității de
practică, stagiul trebuie să acopere numărul minim de ore prevăzut pentru fiecare specializare, după cum urmează: 86 de ore pentru
specializările MATEMATICĂ, MATEMATICI APLICATE, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INFORMATICĂ, respectiv 240 de
ore pentru specializarea TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI.
x

Sunt completate datele referitoare la tutore.

xi

Este completată, în concordanţă cu programul de studiu urmat de practicant, una dintre specializările: MATEMATICĂ,
MATEMATICI APLICATE, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI.

xii

Tutorele completează câmpurile corespunzătoare.

xiii

Reprezentantul legal instituţiei la care a fost efectuat stagiul completează câmpurile corespunzătoare, fiind aplicată ştampila
instituţiei.
xiv

Sunt completate datele personale ale practicantului.

xv

Anul universitar curent.

xvi

Este completată, în concordanţă cu programul de studiu urmat de practicant, una dintre specializările: MATEMATICĂ,
MATEMATICI APLICATE, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI.

xvii

Grupa în care este înscris practicantul, în momentul semnării Adeverinţei.

xviii

Datele de contact actualizate ale practicantului.

xix

Sunt completate, după caz, datele referitoare la instituţia la care a fost efectuat stagiul de practică.

xx

Sunt completate datele referitoare la tutore.

xxi

În tabelul aferent se inserează câte linii sunt necesare pentru a completa toate competenţele dobândite de practicant şi detaliile
cerute.

xxii

Sunt indicate modalităţile prin care a fost evaluată activitatea efectuată de practicant pe parcursul / la finalul stagiului.

xxiii

Tutorele completează câmpurile corespunzătoare.

xxiv

Practicantul completează câmpurile corespunzătoare.

