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Variante LIT 

privind desfășurarea activităților de practică de specialitate  

 

Informații generale  

 

Pentru elaborarea acestui document s-au luat în considerare 

 adresa nr. 17146 / 30.03.2020, 

 regulamentul de desfășurare a stagiului de practică la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 

 concluziile consultărilor membrilor Departamentelor de Studii românești și Limbi și literaturi moderne, 

 concluziile dezbaterii conducerii Facultății de Litere, Istorie și Teologie, din 02. 04. 2020. 

Pentru formularea propunerilor s-au luat în considerare 

 specificul specializărilor facultății, 

 noile provocări de pe piața muncii în contextul epidemiei de COVID 2019,  

 etapele desfășurate în cadrul stagiului de practică până la momentul actual, 

 competențele vizate de stagiul de practică cf. regulamentului de desfășurare a stagiului de practică 

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.  

 

Variante de practică de specialitate  

 

1. Varianta de practică de specialitate în regim online 
 

 Specializările Limbi și Literaturi (LL) și Limbi Moderne Aplicate (LMA) vor desfășura stagiul de 

practică în regim online, sub coordonarea supervizorului de practică LIT, cu ajutorul instrumentelor 

IT&C.  

 Partenerii de practică se confruntă în contextul epidemiei de COVID19 cu eficientizarea propriilor 

structuri organizaționale, de unde se presupune imposibilitatea unei colaborări online cu aceștia. 
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1.1 Stagiul de practică efectuat parțial la partenerul de practică  

 

Studenții care au efectuat parțial practica la partener vor continua stagiul de practică în regim online, prin 

conceperea unui proiect de dezvoltare profesională, care să fie în concordanță cu stagiului de practică 

parțial efectuat. 

Etapele de continuare a stagiului de practică în regim online (sub coordonarea online a supervizorului de 

practică LIT și cu ajutorul instrumentelor IT&C) sunt: 

 Constituirea portofoliului electronic de practică, în care se vor regăsi, în format electronic, 

următoarele documente  cf. regulamentului  de desfășurare a stagiului de practică la Facultatea de 

Litere, Istorie și Teologie:  

o Convenția de practică semnată;  

o Acordul de practică semnat;  

o Adeverința cu orele de practică efectuate (LL min. 10 ore și LMA min. 20 ore); 

o Raportul de practică parțială.  

 Conceperea în format electronic a proiectului de dezvoltare profesională. 

Promovarea stagiului de practică în regim online se realizează prin: 

 Prezentarea supervizorului de practică LIT cu ajutorul instrumentelor IT&C a portofoliului electronic 

de practică. 

 Prezentarea supervizorului de practică LIT cu ajutorul instrumentelor IT&C a proiectului de 

dezvoltarea profesională. 

 

 

1.2 Stagiul de practică neefectuat la partenerul de practică 

 

Studenții care nu au efectuat nicio etapă a stagiului de practică la partener vor desfășura stagiul de practică 

în regim online, cu ajutorul instrumentelor IT&C, prin participarea la un proiect colaborativ de promovare 

LIT în mediul online. 

Etapele de desfășurare a proiectului în regim online (sub coordonarea online a supervizorului de practică LIT 

și cu ajutorul instrumentelor IT&C) sunt: 
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 Derularea proiectului colaborativ compus din următoarele activități desfășurate de comun acord cu 

supervizorul de practică LIT și cu ajutorul instrumentelor IT&C:   

o Stabilirea echipelor (min. 4 – max. 6 membri);  

o Stabilirea temei (Ghid de prezentare LIT/ Filmuleț de prezentare LIT etc.);  

o Asumarea de roluri (coordonator/revizor, documentarist, textier/traducător, tehnician); 

o  Realizarea temei în mod colaborativ; 

o Finalizarea produsului propus. 

 Constituirea portofoliului electronic de practică, în care se vor regăsi, în format electronic, 

următoarele documente: 

o Evaluarea electronică reciprocă a membrilor unei echipe, prin completarea în format 

electronic a fișei de evaluare a activităților realizate în mod colaborativ; 

o Conceperea individuală a unui raport electronic de practică. 

Promovarea stagiului de practică în regim online se realizează prin: 

 Prezentarea supervizorului de practică LIT cu ajutorul instrumentelor IT&C  a produsului rezultat în 

urma activității colaborative; 

 Prezentarea supervizorului de practică LIT cu ajutorul instrumentelor IT&C a portofoliului electronic 

de practică. 

 

2. Varianta de practică de specialitate în regim față-în-față 
 

Specializările Istorie și Teologie vor efectua stagiul de practică în regim față-în-față cf. art. 2 al  regulamentului 

de desfășurare a stagiului de practică la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. 

 Specializarea Istorie va desfășura stagiul de practică în perioada de vară, pe șantierele arheologice; 

 Specializarea Teologie are stagiul de practică în desfășurare, activitățile de practică fiind armonizate 
cu acțiunile specifice parohiilor în conjunctura epidemiei COVID 19. 

 

 

Prodecan,       

Lector dr. Karla Lupșan   


