
 
 
 

DISPOZITIE 

 

 

Nr. 02/cn - 22      din 26 mai 2020 

 

Cu privire la organizarea stagiilor de practică  la USDC în condițiile pandemiei 

 

 În scopul asigurării organizării și desfășurării stagiilor de practică conform planurilor de 

învățământ pentru programele de studii superioare de licență, ciclul I în condițiile codului roșu 

de sănătate impus în scopul  prevenirii pandemiei de coronavirus (COVID-19) și în conformitate 

cu  ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 366 din 20.03.2020 „Cu privire la 

organizarea activităților didactice în instituțiile de învățământ superior” 

 

DISPUN: 

1. Stagiul de practica de inițiere în specialitate la anul I la toate programele de studii de 

licență, ciclul I la care sunt înmatriculați studenți, se va desfășura în perioada  14-26 iunie  

2020. 

2. Stagiul de practica de specialitate la anul II la toate programele de studii de licență, ciclul I 

la care sunt înmatriculați studenți, se va desfășura în perioada  14-26 iunie  2020. 

3. În scopul realizării întregului volum de muncă prevăzut pentru stagiile de practică: 

a. conducătorul stagiului de practică: 

✓ va identifica și va stabili: sarcini pentru și în volumul numărului de 120 de ore 

restante (30 ore au fost realizate pe parcursul semestrului) posibil de realizat on-

line și în afara instituțiilor și întreprinderilor de profil, dar care să contribuie la 

realizarea finalităților de studiu al stagiilor de inițiere în specialitate și de 

specialitate (anul II), conform Anexei 1; 

✓ va expedia studenților sarcinile și va recepționa produsele realizate și rapoartele 

de practică  până la 28 iunie 2020. 

b. șefii de departamente (dr. I. Boian, dr. N. Velișco, dr. E. Chilari) : 

✓ vor monitoriza procesul de realizare a stagiilor de practică de inițiere și de 

specialitate și vor raporta Secției Studii și managementul calității (dr. Adelina 

Revenco). 

c. decanatul (dr. Daniela Elenciuc), asistat de Serviciul TIC (dr. R. Domenco)  

✓ va elabora un orar al susținerii examenului de practică de către studenții de la anul 

I și II, licență. 

✓ va organiza desfășurarea stagiilor și susținerea on-line a rapoartelor elaborate de 

către studenți. 

4. Studenții vor susține în regim on-line examenul la practica de inițiere (anul I) și practica de 

specialitate (anul II) în perioada 29-30 iunie 2020. 



 
 

5. Șeful Serviciului TIC (dr. R.Domenco) va asigura tehnic și metodologic procesul de susținere 

a examenului de practică al studenților.  

6. Secția Studii (d. Adelina Revenco) va coordona și monitoriza organizarea și desfășurarea 

stagiilor de practică în semestrul II al anului de învățământ 2019-2020. 

7. Controlul  asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum. 

Prim-prorector                   dr., conf. univ. Liliana ROTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexa 1 

 

Sarcini de realizare a obiectivelor stagiului de practică 

__________________________________ 

Pentru studenții programului de studii superioare de licență______________________________ 

Coordonator ___________________________________________________________________ 

 

Finalitățile 

stagiului/obiective 

conform curriculumului 

Sarcini Număr 

de ore 

Surse bibliografice Produse 

     

     

     

     

     

     

 


