
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA PRACTICII DE SPECIALITATE 

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ 

(valabil începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022) 

 

 
1. Precizări generale 
Activitatea de practică de specialitate se derulează în interiorul celor 14 săptămâni ale semestrului al II-lea, 
conform planului de învățământ pentru fiecare an de studiu.  
 
2. Responsabilități 
2.1 Decanatul 
- încheie parteneriate cu instituții locale și transmite informațiile către UDJG; 
- centralizează datele furnizate de către departamente; 
- postează programarea activiților pe pagina web a facultății. 
- sprijină responsabilii de practică pentru buna desfășurare a activității. 
 
2.2 Directorii de departament 
- desemnează coordonatorii de practică și îi instruiesc în legătură cu organizarea și desfășurarea activității de 
practică. 
 
2.3 Repsonsabilii de practică 
- responsabilii de practică sunt inițiatorii unui parteneriat și cei care comunică și intermediază relația cu 
instituțiile partenere; 
- comunică și colaborează cu persoanele desemnate coordonatori de practică; 
- transmit insituțiilor partenere listele centralizate cu studenții care vor desfășura activitatea de practică de 
specialitate sub coordonarea lor. 
   
2.4 Coordonatorii de practică 
- comunică și colaborează cu persoanele desemnate responsabili de practică; 
- fac listele centralizate și programarea practicii de specialiate în baza opțiunilor studenților, a programului 
agreat cu instituția parteneră și a orarului privind activitățile didactice; 
- transmit studentilor documentele suport pentru desfășurarea practicii de specialitate și evaluarea finală; 
- instruiesc studenții cu privire la aspectele teoretice și practice privind înițierea în cercetarea științifică;  
- centralizează documentele care atestă desfășurarea practicii de specialitate în vederea evaluării finale a 
studenților și trec notele în catalog. 
 
 
3. Planificare. Structurarea și conținutul activităților 
3.1 Specializarea Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate 
3.1.1. Anul I, semestrul al II-lea 
Număr de ore: 30 (2 săptămâni x 15 ore) 
Profilul activității: practică în instituțiile de profil, în acord cu specializarea, pe baza convențiilor instituționale 
Obiectivul activității: cunoașterea particularităților unor activități profesionale de profil: de precizat meserii, 
descoperirea punctelor de atracție și a dificultăților, dobândirea de competențe specifice 
Cele 30 de ore de practică se vor efectua în minimum 2 și maximum 4 dintre instituțiile cu care s-au încheiat 
parteneriate și vor fi împărțite în funcție de interesele studenților și astfel încât aceștia să își poată forma o 
imagine cât mai bună despre oportunitățile de angajare pe care le au după absolvire și să acopere ambele 
specializări.    
 



3.1.2  Anul II, semestrul al II-lea 
Număr de ore : 30 (2 săptămâni x 15 ore) 
Obiectivul activității: inițierea în tehnicile de lucru privind accesarea de resurse și redactarea de text academic 
Activități specifice: 

- norme de redactare academică (4 ore) 
- editare și procesare de text (2 ore) 
- accesare și utilizare baze de date și resurse electronice (4 ore) 
- cercetare in bibliotecă pe tema aleasă pentru lucrarea de licență cu punerea în practică a aspectelor 
prezentate cu privire la normele de redactare academică și editarea și procesarea de text (20 ore) și 
prezentare la SSCS a uneia dintre cercetări. 
 

3.1.3  Anul III, semestrul al II-lea 
Număr de ore: 20 (2 săptămâni x 10 ore) 
Obiectivul activității: aprofundarea tehnicilor de lucru pentru activitatea de concepere și redactare a lucării 
de licență 
Activități specifice: lecturi de specialitate, fișe de lucru, concepere de text, tehnoredactare 
Orele vor fi gestionate de îndrumătorii lucrărilor de licență care vor evalua și nota activitatea desfășurată de 
studenții îndrumați. 
 
3. 2. Jurnalism 
3.2.1 Anul II, semestrul al II-lea 
Număr de ore: 30 de ore  (3 săptămâni x 10 ore) 
Obiectivul activității:  
Perceperea coerentă și activă a funcționării mesajului media în funcție de suportul de difuzare și de exigențele 
proprii fiecăruia dintre acestea. Elaborarea de materiale de presă, în vederea exersării tehnicilor de redactare 
și transmitere de informații, pe fundalul familiarizării prealabile cu noțiunile conexe publicurilor și tipurilor de 
media existente.  

 
Activități specifice: redactare text știre, reportaj pentru radio, TV sau ziar, redactare material publicitar, 
redactare comunicat de presă, analiză materiale editate TV și radio, deprinderea elementelor de montaj, 
familiarizarea cu camera de televiziune și platoul de filmare, simulare live, simulare stand-up, realizarea și 
redactarea unui interviu de radio, TV sau ziar, redactarea de comentarii, editoriale, cronici, realizarea unui 
script de emisiune TV sau radio, editarea materialelor de ziar, realizarea unui afiș publicitar etc.   
 
Cele 30 de ore de practică se vor efectua în minimum 2, maximum 4 instituții dintre cele cu care s-au încheiat 
parteneriate și vor fi împărțite în funcție de interesele studenților și astfel încât aceștia să își poată forma o 
imagine cât mai bună despre oportunitățile de angajare pe care le au după absolvire.    
 
3.2.2 Anul III, semestrul al II-lea 
Număr de ore: 20 de ore  (2 săptămâni x 10 ore) 
 
Obiectivul activității: aprofundarea tehnicilor de lucru pentru activitatea de concepere și redactare a lucării 
de licență 
Activități specifice: lecturi de specialitate, fișe de lucru, concepere de text, tehnoredactare 
Orele vor fi gestionate de îndrumătorii lucrărilor de licență care vor evalua și nota activitatea desfășurată de 
studenții îndrumați. 
 
4. Evaluare 
4. 1. Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate 
4.1.1 .a Anul I - Proba de evaluare: raport de practică (cf. Anexei 1) 



4.1.2 Anul al II-lea - Proba de evaluare: portofoliu pe baza sarcinilor de lucru distribuite de responsabilii de 
practică  
4.1.3 Anul al III-lea - Proba de evaluare: text parțial al lucrării de licență. 
 
4.2. Jurnalism 
4.2.1 .a Anul al II-lea Proba de evaluare: raport de practică (cf. Anexei 1) și prezentarea unui portofoliu cu 
materiale realizate pe baza sarcinilor de lucru distribuite de responsabilii de practică. Descrierea orală a 
principalelor activități la care au participat în cadrul instituției pentru care au optat să facă practică.    
4.2.3 Anul al III-lea - Proba de evaluare: prezentarea unui capitol din lucrarea de licență. 
 
 
  


