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FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.
DECANAT.

REGULAMENT PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE

Studenții facultății noastre care nu se înscriu la modulul pedagogic organizat de Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul UVT, trebuie să efectueze două stagii de
practică pedagogică în anii I și II (cu excepția studenților de la specializările domeniului Teologie).
Stagiile de practică sunt în cuantum de 120 de ore per stagiu, conform planurilor de învățământ
și se efectuează în instituții care au semnat un acord de colaborare cu UVT sau cu facultatea
noastră. Dacă există alte instituții în care studenții doresc să efectueze această practică, în
prealabil trebuie semnat un acord de colaborare cu instituția respectivă, după modelul anexat.
Promovarea fiecărui stagiu de practică reprezintă două credite și se evaluează cu calificativele
admis/respins pe baza portofoliului de practică.

Practică de specialitate anul universitar 2014/2015
Conform planului de învăţământ, studenţii au obligaţia să efectueze 120 de ore de practică de
specialitate, pe parcursul semestrului II al anilor I şi II.
Stagiul de practică se încheie cu evaluare sub formă de verificare, evaluată cu admis/respins.
Predarea portofoliului de practică se va face în 10 septembrie, sala 422, ora 10, fără ca această
prezentare să fie considerată restanţă. Predarea portofoliului de practică în luna septembrie nu va
afecta cazarea în cămine.
Studenţii vor pregăti un portofoliu de practică, cu următoarele componente:
- jurnal de practică pe zile (activităţile desfăşurate în ziua respectivă: tipuri de activităţil aspecte pozitive
şi/sau negative, relaţia cu angajaţii şi/sau superiorii);
- autoevaluare (cu accent pe competenţele dezvoltate)
- evaluarea făcută de supervizorul de practică din partea firmei prin calificativ (foarte bine, bine, satisfăcător,
insuficient), urmată de o justificare de 5-10 rânduri
- adeverinţa care să ateste efectuarea stagiului de practică
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Competenţele dezvoltate în cadrul programului de licenţă sunt:
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- comunicare lingvistică în cel puţin două limbi moderne de circulaţie, într-un cadru larg de contexte
profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere
(nivel minim de competenţă C2);
- competenţă traductivă constând în aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere generală din limbile B şi C
în limba A şi vice-versa, în domenii de interes larg;
- competenţă informatică de documentare constând în aplicarea adecvată a tehnicilor generale de
documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare
electronice, baze de date, traducere asistată de calculator), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi corecturii
de texte;
- competenţă redacţională în limbile A, B şi C;
- competenţă de comunicare culturală multilingvă;

Stagiul se poate realiza în orice domeniu în care să se dezvolte cel puţin una din competenţele
enumerate mai sus.
Stagiul de practică se poate efectua şi în alte instituţii/firme decât cele care au semnat un protocol de
practică cu Facultatea LIT

Decan,
Conf. Dr. Dana Percec
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