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REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PRACTICĂ
A STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
I. Aspecte generale
Este unanim acceptat faptul că o componentă esenţială a pregătirii universitare o constituie
implicarea studenţilor în aplicarea practică a informaţiilor teoretice acumulate.
1. În cadrul procesului de învățământ, o atenție deosebită se acordă activității practice
desfășurate de către studenți, în conformitate cu planul de învățământ pe fiecare an
universitar.
2. Activitatea practică are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice
însușite de studenți în cadrul programului de instruire. Consolidarea cunoștințelor
teoretice și formarea abilităților practice se realizează în concordanță cu programul de
studiu pe care studenţii îl urmează prin efectuarea practicii în câmpurile experimentale și
în cadrul proiectelor de cercetare ale Universității Agora din Municipiul Oradea.
3. Practica studenților se organizează pe baza Convenției - cadru privind efectuarea
stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență.
4. Practica se desfășoară pe baza unei convenții de practică încheiată între universitate și
partenerul de practică.
5. Obiectivul fundamental al acestei activităţii este dobândirea de către studenţi de abilităţi
practice printr-o implicare directă alături de specialiştii din domeniul specific profesiei.
II. Organizarea și desfășurarea stagiului de practică
Stagiul de practică, reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi în conformitate cu planul
de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de
aceştia în cadrul programului de pregătire profesională.
Practicant este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea
cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor practice, spre a le aplica în concordanţă cu
programul de studiu pentru care se instruieşte.
Organizatorul de practică este Universitatea Agora din Municipiul Oradea, care
desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române în vigoare.
1. Practica studenţească se desfăşoară în cadrul unor unităţi productive de profil economic,
respectiv juridic, centre de cercetare, laboratoare de analize/cercetare,
organizaţii/instituţii al căror profil de activitate este compatibil cu cel al domeniilor de
Universitate cu acreditare confirmată prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 222 din 3 aprilie 2012.
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