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În conformitate cu legislația în vigoare, în planurile de învățământ pentru seria 2019-2021 și seriile 
următoare, în fiecare semestru există o disciplină nouă, de tip practică, după cum urmează: 
 
A. Pentru masterele de cercetare MAA, IMPBS, IA și masterul profesional MPEDI: 

Sem. 1: Practică de cercetare/profesională 1, 4 ECTS, VP, 12 ore/săptămână 
Sem. 2: Practică de cercetare/profesională 2, 4 ECTS, VP, 10 ore/săptămână 

 
B. Sem. 3*: Practică de cercetare/profesională 3, 4 ECTS, VP, 12 ore/săptămână 

Sem. 4*: Practică de cercetare/profesională 4, 10 ECTS, VP, 12 ore/săptămână  
Sem. 4*: Practică pentru elaborarea lucrării de disertație, 10 ECTS, VP, 10 ore/săptămână 

 (* Începând cu anul universitar 2020-2021.) 
 
Orele menționate sunt parțial asistate, respectiv o parte din ore vor fi total asistate (activitate care implică 
colaborarea directă cu un cadru didactic) și apar în orar, iar restul sunt neasistate, ore pe care studenții 
trebuie să le desfășoare fie în cadrul unei companii/organizații, fie în laboratoarele facultății. 
 
Fiecare disciplină va avea ca formă de evaluare VP (Verificare pe parcurs).  
În urma susținerii probei de evaluare, studentul va primi o notă și numărul de credite alocat disciplinei. 
 
Coordonatorii programelor de studii sunt responsabilii de practică, respectiv cadrele didactice titulare 
ale disciplinelor. 
 
În cadrul orelor parțial asistate responsabilii de practică se vor întâlni cu studenții conform orarului, le 
vor transmite cerințele pentru promovarea disciplinei și îi vor instrui în privința modului de lucru. 
 
Cerințele pentru promovarea disciplinei sunt următoarele: 

• Studentul va realiza un Raport de practică, scris, conform structurii date 
• Studentul va preda și va susține raportul de practică în Săptămâna 14. 

 
Grila de notare la această disciplină va avea următoarea structură: 

• 50% evaluarea Raportului de practică (notă de la 1 la 10) 
• 20% prezentarea Raportului de practică (notă de la 1 la 10) 
• 30% răspunsurile la întrebările adresate în cadrul susținerii (notă de la 1 la 10). 

Pentru promovarea disciplinei fiecare notă trebuie să fie minim 5. 
 
Raportul de practică va conține cercetarea studentului pe o temă la alegere din cadrul disciplinelor 
studiate în cadrul acel semestru, cu mențiunea că tema poate fi interdisciplinară.  
Raportul de practică va respecta structura dată de către fiecare coordonator de program de studii.  
 
Lucrarea trebuie să conțină referințe bibliografice menționate în finalul lucrării și citate în text conform 
uzanțelor unei lucrări științifice. Modalitățile de citare sunt prezentate în Ghidul pentru elaborarea 
lucrării de disertație, disponibil la 
http://www.misp.tuiasi.ro/studenti/ghid-realizare-lucrare-de-disertatie/ 


