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Cluj Napoca, la 28 Februarie 2022 

DECIZIE 
privind evaluarea stagiului de practică în anul universitar 2021- 2022 

Având în vedere structura anului universitar 2021-2022, precum şi Decizia Decanului Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afacerilor, nr. 2620 din 02 decembrie 2021 privind efectuarea stagiului de practică în 

anul universitar 2021-2022, 

în conformitate cu art. 213, alin. 9, al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, şi art. 70, alin. 1, ale Cartei 
UBB, 

Decanul facultăţii adoptă prezenta decizie: 

Pentru anul universitar 2021-2022 la nivelul facultăţii se vor respecta următoarele precizări privind evaluarea 

stagiului de practică: 

(1) Studenţii care efectuează stagiul de practică onsite sau online (în regim de telemuncă) vor completa în 

aplicaţia FSEGA SIS formularul privind datele de identificare ale partenerilor de practică la care îşi 
desfăşoară stagiul. Totodată, studenţii vor încărca în aplicaţie: 

a. acordul de practică, semnat de către partenerul de practică (dacă nu există în prealabil un 
acord de practică încheiat fără mijlocirea studentului); 

b. convenţia de practică, semnată de către toate părţile implicate; 
c. declaraţia pe propria răspundere privind deplasarea la locul efectuării stagiului, semnată de 

către student (în cazul stagiilor de practică efectuate onsite); 

d. raportul de evaluare a studentului de către tutore, semnat de către tutorele alocat de către 
partenerul de practică; 

(2) Cadrele didactice responsabile de practică vor avea acces în platforma FSEGA Online, aplicaţia 

Coordonare practică, la documentele privind stagiul de practică încărcate de studenţi. 

(3) În cazul studenţilor care efectuează stagiul de practică onsite sau online (în regim de telemuncă), nota 
la disciplina Practică va fi acordată doar dacă studentul a îndeplinit în prealabil cerinţele specificate 
la punctul (1). 

(4) Hotărârile prezentei decizii se aplică atât la nivel licenţă, cât şi la nivel masterat. 

111/-<J.M Jo._ 
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustaţă 

Decan 
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