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REGULAMENTUL COMSIEI PENTRU ACTIVITATEA
DE PRACTICĂ A STUDENŢILOR
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.1. Comisia pentru Activitatea de practică a studenților este o structură
executivă, subordonată Biroului de Conducere şi Consiliului Facultăţii de Agricultură
Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de
Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului.
Art.1.3. Comisia pentru Practica studenţilor asigură implementarea hotărârilor
Consiliului Facultăţii de Agricultură, respectând planurile de învăţământ.
Art.1.4. Comisia funcţionează permanent şi are rolul de a asigura buna desfăşurare
a procesului de instruire practică a studenţilor, conform regulamentului de funcţionare şi
a Cartei universitare.
Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
Art.2.1. Din componența Comisiei pentru Activitatea de practică a studenților fac
parte un preşedinte şi cinci membri, dintre care un student.
Art.2.2. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin
comunicare permanentă.
Art.2.3. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a
Decanului sau a jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei.
Art.2.4. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii
comisiei, iar deciziile se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.
Art.2.5. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi
convocate la întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea
problemelor respective.
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Art.2.6. Aprobarea Comisiei pentru Practica studenţilor se face de către Consiliul
Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă.
Art.2.7. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului
Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis, cu majoritate simplă.
Capitolul 3 - ATRIBUŢII
Art.3.1. Comisia pentru Practica studenţilor are următoarele atribuţii:
1) Elaborează planul de acţiune la nivelul facultăţii privind colaborarea cu mediul
socio- economic şi cultural;
2) Monitorizează activitatea de practică / verifică respectarea convenţiilor – cadru
privind efectuarea stagiilor de practică, încheiate la nivel de facultate cu reprezentanţii
mediului socio-economic şi cultural.
3) Elaborează Ghidul de practică al facultăţii conform Legii 258/2007 şi Ordinului
nr. 3955/2008, având în vedere şi elementele specifice fiecărei specializări.
4) Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de practiă desfăşurată în cadrul
Facultăţii.
5) Face recomandări Consiliului Facultăţii referitor la modul de derulare a
activităţii de practică şi finalizarea acestei activităţi.
Art.3.2. Comisia pentru Practica studenţilor va întocmi un raport anual, care va fi
prezentat, spre informare şi analiză, în Consiliul Facultăţi.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Agricultură
din data de 15.04.2020.

Decan,
Conf. Dr. Denis ȚOPA
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