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DECANAT. 

 

PROCEDURĂ PRIVIND PRACTICA DE TEREN DE LA POIANA MĂRULUI 

 

 Aspecte generale  

 1. Practica de Specialitate presupune activităţi organizate, sistematice şi se regăsește în Planul de Învățământ 

specific domeniului Științe Biologice (specializările Biologie și/sau Biochimie). În cadrul Universității de Vest 

(UVT), Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (FCBG), oferta pentru Practica de Specialitate cuprinde un 

program de Practica de Teren care oferă competențe specifice privind fauna sălbatică (identificare specii, colectare 

date, monitoring), precum și integrarea acestora în componenta ecologică prin evaluarea habitatelor acvatice și 

terestre. Acest program de Practică de Teren este deschis tuturor studenților FCBG, gratuit și asigurat din fonduri ale 

instituției noastre, coordonat de cadre didactice de specialitate.  

 2. La solicitarea cadrelor didactice responsabili pentru Practica de specialitate, studenții își vor exprima 

opțiunea printr-o Cerere scrisă (ANEXA 1) pentru Practica de teren sau alte programe oferite prin Practica 

alternativă sau Erasmus placements.   

 3. Data plecării în teren va fi comunicată de către organizatorii de practică, după aprobarea de către UVT a 

programului propus și a fondurilor solicitate. Programul de practică este unul condensat, traseele și prioritățile fiind 

stabilite de către responsabilii de practică în consultare cu studenții beneficiari, se anunţă și se discută în prealabil şi se 

respectă integral. 

 4. Conform Fișei disciplinei, practica de specialitate cuprinde minim 40 de ore de activitate profesională 

desfășurată prin cel puțin una din variantele menționate anterior (pct. 2). 

  

 Reglementări specifice 

 1. Odată ce a optat pentru acest program de Practica de Teren studentul își va asuma obligația de a participa 

la toate instructajele solicitate de către responsabilii de practică. Studentul este obligat să notifice în scris intenția de a 

schimba opțiunea aleasă, cu cel mult 30 de zile înainte de data stabilită pentru plecarea în Practica de Teren.  

 2. Înainte de deplasarea pe teren, fiecare student care a aplicat pentru acest program va prezenta o Declaraţie 

pe propria răspundere (ANEXA 2) din care să reiasă că acesta este apt pentru a derula activităţi specifice de teren, nu 

suferă de boli care îi interzice deplasarea în teren şi/sau pune în pericol sănătatea celorlalţi participanţi la practică, nu 

prezintă îngrădiri de orice natură care să împiedice derularea activităţilor de teren sau a altor activităţi specifice 

programului de practică.  

 3. Activitățile pe timpul Practicii de Teren se vor derula conform unui Program care va include activități 

specifice de teren, muncă de laborator, timp liber și socializare, precum și activități de menținere a curățeniei în 

incinta cabanei. Studenții vor fi instruiți cu privire la normele pentru Protecția Muncii, etica pentru Protecția 

Animalelor precum și Regulamentul specific Cabanei UVT în care va avea loc cazarea.  

  

 Recomandări și Obligații 

 1. Prezenta Metodologie reprezintă instructaj ce va fi citit şi însuşit de către fiecare participant la programul 

de practică, în conformitate cu semnătura aplicată într-un tabel anexat. 
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2. Deplasarea în perioada practicii se va face doar pe traseele indicate de conducătorii practicii, special 

destinate scopurilor aplicaţiei de teren. În timpul aplicaţiilor se interzice depăşirea distanţei de contact vizual față de 

grup. Pentru problemele care exced competența cadrelor didactice și care implică situații de urgență se va apela la 

Serviciul Salvamont, Poliție sau Serviciul de Urgență 112. 

 3. Se va avea în vedere variabilitatea condițiilor meteorologice pe perioada practicii, ceea ce impune o ţinută 

vestimentară adecvată, pentru a evita instalarea stărilor de hipotermie, hipertermie, deshidratare, insolaţie sau pe timp 

de ploaie. O atenţie sporită trebuie acordată încălţămintei şi echipamentelor de protecție (pelerina, rezerve de apă, 

trusă de prim ajutor etc.) pe traseele montane specifice. 

 4. Se interzice consumul băuturilor alcoolice şi a oricăror substanțe ce afectează capacităţile fizice sau 

psihice ale studenţilor, atât în timpul deplasărilor pe teren cât și al șederii în stațiunea de practică. Încălcarea acestor 

prevederi atrage după sine exmatricularea și sancțiunile conform legii.  

5. În cazul deteriorării voite a oricărui material didactic specific practicii sau obiect aflat în dotarea cabanei în 

care se face cazarea, sau pe timpul deplasărilor, persoanele implicate vor suporta integral costurile aferente.  

 6. Se interzice părăsirea grupului sau localității în care s-a asigurat cazarea, fără înștiințarea cadrelor 

didactice coordonatoare. Nu este permis accesul persoanelor străine în grupul de lucru sau în incinta Cabanei UVT 

fără înștiințarea și acordul cadrelor didactice coordonatoare. 

 7. Studenţii sunt obligaţi să asigure şi să coordoneze prin liderii lor un program administrativ eficient prin 

care să se asigure igiena cabanei pe tot parcursul perioadei de practică. 

8. Nerespectarea acestor instrucţiuni atrage după sine încetarea automată a programului de practică pentru 

persoana (persoanele) care au încălcat prevederile prezentului document, precum şi exmatricularea și părăsirea 

imediată a incintei de cazare, prin mijloace proprii. Practica va fi recontractată în anul universitar următor. 

 

 Evaluarea  

 1. Activitatea de practică se evaluează printr-un colocviu al cărui conţinut este stabilit de către responsabilii 

programului de practică. Atât conţinutul cât şi modalitatea de evaluare vor respecta Fişa disciplinei pentru Practică de 

Specialitate.  

 2. În situația în care studentul a optat pentru Practica Alternativă, evaluarea vizează copie după formularul de 

Convenție practică de specialitate (ANEXA 3), iar în cazul practicii prin programul ERASMUS Placements, copie 

după documentele specifice acestui program. Aceste documente pot fi transmise responsabililor de practică și prin 

poșta electronică, scanate în format .pdf sau .jpeg la o rezoluție de cel puțin 300 dpi. 

 

 Responsabili practică, 

Lect. Dr. Mălina Pîrvu 

Lect. Dr. Lucian Pârvulescu 


