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DECANAT. 

 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 

 Tel./Fax: +4 0256-592.108, www.physics.uvt.ro. 
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PROCEDURĂ  

privind  

Practica de vară  
Aprobată în Ședința Consiliului Facultatii de Fizica din data de 30.06.2016. 

 
În conformitate cu Regulamentul de Practica de vară a studenţilor de la Facultatea de Fizică, în  

Şedinţa Consiliului Facultăţii de Fizică a fost stabilit  modul de desfăşurare a activităţii de Practică de vară, 

la ciclul de Licenţă, anul I şi II. 

Practica  poate fi efectuată în perioada vacanţei de vară, pe parcursul a 3 saptamâni (120 ore), în:  

- laboratoarele facultăţii; 

- institute de cercetare; 

- instituţii medicale; 

- societăţi comerciale; 

- regii autonome sau alte unităţi în concordanţă cu specializarea studentului. 

Paşii de parcurs de către student/studenta: 

1. Solicită Formularul de practica* la secretariatul facultăţii (F211); 

2. Se inregistrează în Tabelul privind efectuarea practicii de vară; 

3. Se prezintă cu Adeverinţa de student la unitatea de la care acceptul prealabil de a efectua 

practica; 

4. Efectueaza Practica de vară (120 ore); 

5. Intocmeşte Portofoliu de practică**;  

6. Solicită coodonatorului de practică din unitatea respectivă, confirmarea efectuării practicii, prin 

completarea Adeverinţei de practică; 

7. Prezintă D-nei/D-lui Director de Program de studiu***, Portofoliul de practică însoţit de 

Adeverinţa de practică, în vederea trecerii notei în catalogul de note. 

8. În cazul studenţilor care efectuează practica de vară sub coordonarea unui cadru didactic  al 

Facultăţii de Fizică, nota la practică va fi operată în catalogul de note de către acesta.  

Termenul limită de prezentare a Adeverinţei de practică şi sustinerii a Portofoliului de practică: 30 

septembrie 2016!!! 

Începând cu data de 01 octombrie 2016 (noul an universitar), va fi considerată restanţă şi se va 

percepe taxă de reexaminare! 
__________________________________________________________________________________ 

*    Formularul de practică conţine: 

1.  Adeverinţa de student emisă de FF – către unitatea la care se va efectua practica; 

2.  Adeverinţa practica ce urmează a fi completată de unitate – către facultate; 

**  Portofoliul de practică va conţine: 

 Informaţii generale privind unitatea în care s-a desfaşurat pactica; 

 Domeniul de activitate; 

 Activitatea propriu-zisă, aparatura, etc. 

*** Director de Program de studiu: 

 Fizică:   - conf. univ. dr. Daniela Resiga, daniela.resiga@e-uvt.ro, cab F012 

 Fizică informatică: - conf. univ. dr. Marius Paulescu, marius.paulescu@e-uvt.ro, F111 

 Fizică medicală:  - conf. univ. dr. Cătălin Marin, catalin.marin@e-uvt.ro, cab F113 

 

                   Decan,                                                   Secretar şef facultate,  

Prof. univ. dr. Daniel VIZMAN                                 Ec. Marioara CIUCANU 
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