MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
DECANAT

REGULAMENT PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE – LICENȚĂ
Studenții specializărilor Limbi Moderne Aplicate și Limbi și Literaturi trebuie să efectueze două
stagii practică, unul în anul I și unul în anul al II-lea, conform planurilor de învățământ.
Promovarea fiecărui stagiu de practică reprezintă două credite și se evaluează cu
Admis/Respins pe baza unui portofoliu de practică. Acest protofoliu poate fi predat atât în sesiunea
din vară cât și cea din toamnă (fără afectarea mediei și a posibilității de cazare), pentru a le permite
studenților efectuarea practicii inclusiv pe perioada verii.
Competențele avute în vedere spre a fi practicate:
-

-

-

Comunicare lingvistică în cel puțin două limbi moderne de circulație, într-un cadru larg de
contxte profesionale și culturale, prin utilizarea registrelor și variantelor lingvistice
specifice în vorbire și scriere
Competență traductivă constând în aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere generală
din limbile B și C în limba și viceversa, în domenii diverse
Competență informatică de documentare constând în aplicarea adecvată a tehnicilor de
documentare, căutare, clasificare și stocare a informației, folosirea programelor
informatice (dicționare electronice, baze de date, traducere asistată de calculator),
stăpânirea bazelor tehnoredactării și corecturii de texte
Competență redacțională în limbile A, B, și C
Competență de interacțiune și comunicare inter și pluriculturală

Portofoliul de practică trebuie să conțină următoarele documente:
-

Adeverință care să ateste efectuarea stagiului de practică
Un raport de practică cu referire la tipurile de activități desfășurate, aspecte
pozitive/negative constatate, autoevaluarea performanței în cadrul practicii
Evaluarea făcută de reprezentantul firmei sau a supervizorului de practică

Modalitatea de predarea portofoliui de practică este stabilită de coordonarorul de practică
aferent sau, după caz, de tutorele de an. Stagiul se poate realiza în orice domeniu în care să se pună în
aplicare/dezvolte cel puțin una din competențele enumerate mai sus. Stagiul de practică se poate
efectual și în alte instituții/firme decât cele care au semnat un protocol de practică cu facultatea
noastră.
Decan,
Conf. Dr. Dana Percec
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