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Procedură privind realizarea practicii studenţeşti 2012-2013 

Practica studenţească: anul II Zi şi ID 

1. Componentele practicii. Calendarul acesteia şi notarea studenţilor. Practica 

studenţească cuprinde două componente: staţionară (două săptămâni – 60 ore) şi itinerantă (o 

săptămână – 30 ore).  

Practica staţionară se va desfăşura pe parcursul semestrului II, modulat – în afara 

programului de curs, după un program propus de coordonatorul acesteia (care va fi sprijinit 

îndeaproape de un al doilea cadru didactic) şi va fi finalizată printr-o notă, pentru activitatea pe 

parcurs, care va fi trecută în prima zi din presesiunea de vară. Practica staţionară se va desfăşura 

prioritar în Universitate (bibliotecă, laboratoare, lucru individual în cadrul campusului), municipiul 

Suceava (A.P.M., S.G.A., O.J.S.P.A., Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava etc.) şi împrejurimile 

acestuia. Atunci când necesităţile de pregătire ale studentului o cer sau o impun, pot fi alese locaţii 

punctuale mai îndepărtate care să servească drept bază de practică staţionară (Gălăneşti, Vatra Dornei, 

Şipoţel, Călimani, Rarău, Rodnei etc.).  

Notă: Obţinând aceeaşi diplomă, studenţii de la ID au aceleaşi obligaţii ca cei de la zi. La 

practica staţionară ei pot beneficia de un program de lucru adaptat învăţământului la distanţă 

(aplicaţii practice colective modulate, cercetarea individuală a realităţi geografice în localitatea de 

origine etc.) 

Practica itinerantă se va desfăşura în intervalul 29 iulie – 4 august 2012, iar notele vor fi 

trecute în cataloage în urma desfăşurării colocviului de practică pe data de 5 august 2012 (în prezenţa 

a două cadre didactice: coordonatorul şi un cadru didactic asistent – al doilea membru al echipei, ca şi 

la practica staţionară). Situaţia finală la practică va fi încheiată pe data de 5 august şi va fi afişată la 

Secretariatul FIG.  

Dacă un student nu poate participa la practica itinerantă din raţiuni medicale justificate sau 

din cauze de forţă majoră (deces în familie, căsătoria unei rude de gradul I, alte situaţii – stare 

materială precară), are obligaţia de a înştiinţa într-un interval de timp rezonabil coordonatorul 

practicii. În aceste situaţii, coordonatorului practicii i se recomandă să-i întocmească respectivului 

student un program individual de lucru de o săptămână, în staţionar, cu obiective clare, care să poată 

fi verificate şi apreciate printr-o notă. Se interzice colectarea din partea reprezentantului studenţilor a 

oricăror fonduri financiare de la studenţii care nu participă la practica itinerantă.  

2. Stabilirea grupelor de practică: se realizează în cadrul departamentului până la data 

de 10.XII.2012. O grupă de practică este constituită din minimum 20 de studenţi şi maxim 39 de 

studenţi. Pentru eficientizarea cheltuielilor materiale, în practica itinerantă se vor cupla, dacă situaţia o 

va permite, câte două grupe, cu condiţia ca numărul studenţilor, al coordonatorilor/asistenţilor să nu 

depăşească capacitatea unui autocar/microbuz.  

Notă. În condiţiile necompletării locurilor din autocar/microbuz de către studenţii care au în 

planul de învăţământ această activitate, grupele de practică se pot complete cu 

studenţi/masteranzi/absolvenţi geografi. 

3. Stabilirea profesorilor coordonatori. De coordonarea practicii şi încheierea situaţiei 

în cataloage pentru fiecare grupă, va răspunde un singur cadru didactic (lector, conferenţiar, profesor). 

Acesta va fi însoţit în practica itinerantă de un al doilea cadru didactic şi va fi asistat obligatoriu la 

colocviul de final al practicii itinerante de acesta.  



4. Cheltuielile financiare suportate de Departamentul de Geografie. Departamentul de 

Geografie nu răspunde de cheltuielile materiale aferente practicii staţionare. Departamentul de 

Geografie va suporta din veniturile sale transportul pentru 1000km/pe mijloc de transport (autocar, 

microbuz). Cheltuielile de deplasare peste această distanţă, cele de cazare şi masă vor fi suportate din 

fondurile proprii ale participanţilor. 


