
                                              

           

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  

Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la scoală la viaţa activă” 

Beneficiar: Universitatea Hyperion din Bucureşti 

Titlul proiectului : „Stagii de pregătire competitive în domeniul TIC” 

Contract nr.: POSDRU/109/2.1/G/81661 

 

Regulament de practică 

 

      Facultatea stabileşte o relaţie de colaborare cu firma partener de practică şi cu cel puţin o 

săptămână înainte de începerea stagiului de practică va transmite acesteia numele studenţilor 

practicanţi precum si specializarea pe care o urmeaza in cadrul facultaţii. 

 

Reguli generale pentru studentul practicant: 
 

 să respecte programul de lucru stabilit; 

 să păstreze permanent legătura cu cadrul didactic supervizor; 

 să informeze cadrul didactic supervizor sau pe tutore pentru toate problemele apărute în 

timpul stagiului de practică; 

 să semneze un angajament de confidenţialitate privind informaţiile primite şi vehiculate 

pe perioada desfăşurarii stagiului de practică pe care va avea obligaţia să îl respecte; 

 să respecte normele de conduita impuse de partenerul de practică; 

 să respecte regulamentul intern al societaţii în care îşi desfasoară stagiul de practică; 

 să primească asistenţa de specialitate.  

 

 

Reguli specifice pentru studentul practicant la locul de muncă: 
 

 să nu folosească sau acceseze echipamentele, softurile sau informaţiile privind 

proprietatea societăţii in scopuri personale sau în lipsa tutorelui; 

 să nu transfere neautorizat date/informaţii către terţe părţi; 

 să nu steargă, să nu modifice şi să nu deterioreze date ale firmei partener de practică; 

 să nu îsi însuşească obiecte sau documente ce aparţin partenerului de practică; 

 să nu divulge informaţii care se află în proprietatea firmei. 

 

     



                                              

           

 

Partenerul de practică va desemna un tutore care va colabora cu cadrul didactic supervizor de 

la beneficiarul de practică. 

Tutorele va controla modul in care practicantul participă si realizează efectiv obiectivele 

stagiului de practică. 

Partenerul de practică va depune toate eforturile pentru a se asigura dobandirea 

competenţelor necesare studentului practicant. 

În cazul în care studentul practicant nu respectă cerinţele stipulate se poate solicita 

întreruperea stagiului de practică .                                                                                                                                                                


