
 
PRACTICA ÎN PRODUC IE  

REGULAMENT  

1. Practica în produc ie face parte din Planul de înv mânt  al anilor: I, II, III i IV. 
2. Durata practicii, în fiecare an, este de 3 s pt mâni,  6 ore pe zi (total 90 de ore).

 
3. Practica este disciplin cu statut obligatoriu, cotat cu 4 puncte de credit pe an. 
4. Practica se desf oar în societ i comerciale, regii autonome, institute de cercetare etc. care pot asigura 

condi ii de însu ire a cuno tiin elor prev zute în Programa analitic a anului de studiu corespunz tor. 
5. Stabilirea locului i a perioadei de practic (în timpul vacan ei de var ) intr în obliga ia fiec rui student. 

Decanatul Facult ii poate oferi locuri de practic la întreprinderi cu care are conven ii (v.site-ul Facult ii). 
6. Activitatea de practic i evaluarea ei sunt coordonate de Comisia de practic a Facult ii ETc. Decanatul 

ETc nume te cadrele didactice responsabile cu activitatea de practic .   

II. STABILIREA LOCULUI DE PRACTICA

 

1. Începând cu data de 1 iunie a.c., studen ii ridic de la Secretariatul titular ( EA, Tc, MEO): 
   -  formularul-cerere (anexa 1) prin care Facultatea ETc solicit unei unit i acceptarea în                        

practic a studentului (studentul completeaz numele unit ii în care dore te s î i desf oare practica); 
   - formularul-accept (anexa 2) prin care unitatea aleas confirm posibilitatea efectu rii        

practicii ( prin completarea tuturor rubricilor, semn tur i tampil ). 
2. Pân la data de 30 iunie a.c., studen ii depun la Secretariatul titular Acceptul

 

unit ii alese. 
3. Comisia de practic a facult ii verific :

 

               - corectitudinea datelor din formularele de Accept prezentate de fiecare student, 
               - posibilitatea de asigurare a condi iilor impuse de Programa analitic a disciplinei. 
4.   În cazul apar probleme, acestea vor fi aduse la cuno tin a studen ilor prin afi are, pân la data de 5 iulie a.c.. 
Studen ii afla i în aceast situa ie pot depune o nou op iune, cu un alt Accept pân în data de 15 iulie a.c..  

III. DESFASURAREA PRACTICII

  

1. Studen ii au urm toarele obliga ii:  
  -  s se prezinte la locurile de practic , în perioadele convenite, conform Acceptului de practic ,  
  -  s respecte regulamentele i disciplina interioar

 

a unit ii,  
  -  s - i însu easc cuno tin ele cerute prin Programa analitic ,  
  -  s completeze zilnic

 

Caietul de practic

 

cu date despre activitatea desf urat ,  
2. Decanatul ETc î i rezerv dreptul de a delega cadre didactice care s efectueze control asupra modului de 

desf urare a activit ii de practic .  

IV. EVALUAREA

 

1. Activitatea de practic se evalueaz printr-un Colocviu, organizat în perioada 01.10  8.10.a.c.

 

În acest sens, studen ii trebuie s depun la Secretariatul titular, pân la 20 septembrie, Formularul-adeverin  de 
efectuare a practicii (anexa 3), completat, semnat i tampilat de unitatea pentru care a avut acordul  facult ii. 
Formularul-adeverin

 

de efectuare a practicii poate fi trimis i prin po t la Decanatul Facult ii ETc, pân la data 
de 17 septembrie (data po tei), cu confirmare de primire. 

2. La colocviu, studen ii trebuie s prezinte Caietul de practic , care trebuie s con in : 
- numele, prenumele i anul de studii, 
- locul i perioada de desf urare a practicii, 
- activitatea zilnic

 

3. Comisia verific cuno tin ele dobândite de studen i în timpul practicii în produc ie în conformitate cu 
Programa analitic . În cazul în care un student desf oar activitatea de Practic

 

de mai multe ori în aceea i unitate, 
acesta trebuie s prezinte, în fiecare an, elemente

 

noi, însu ite în anul universitar curent. 
4. Studen ii din anul IV, cu rezultate foarte bune în activitatea didactic , pot desf ura activitatea de practic în 

facultate, la solicitarea unui cadru didactic, care trebuie s completeze formularul-accept .  



 
PROGRAMA ANALITICA pentru anii I ETc, II ETc, 

  
OBIECTIVE

 
- tehnologia de fabrica ie a aparaturii electrotehnice i electronice, 
- exploatarea, între inerea i depanarea aparaturii electronice i a tehnicii de calcul din 
telecomunica ii, automatiz ri industriale, control de calitate i servicii, 
- organizarea activit ii de produc ie în unit ile industriale de profil, 
- organizarea controlului de calitate i a activit ii metrologice.  

PROBLEME DE URMARIT

 

a) Pentru un anumit produs aflat în fabrica ie se va urm ri: 
- principiul de func ionare, 
- procesul tehnologic de fabrica ie, 
- modul de organizaze a muncii, 
- documenta ia de execu ie constructiv i tehnologic , 
- aparatura i utilajele din dotarea întreprinderii produc toare, 
- controlul de calitate în diferite faze de produc ie. 

b) Pentru aparatura electronic i tehnica de calcul din dotarea unit ii se va urm ri: 
- principiul de func ionare, 
- modul de utilizare i exploatare, 
- documenta ia tehnic aferent exploat rii, 
- metodologii de testare, depanare i control. 

c) Pentru compartimente de control al calit ii produselor i laboratoarelor metrologice se va urm ri: 
- cunoa terea cerin elor de calitate impuse prin caietul de sarcini al produselor, 
- principiul de func ionare al mijloacelor de m surare electrice i electronice, 
- cunoa terea metodelor de m surare, 
- activitatea metrologic de verificare a mijloacelor de m surare i de control tehnic de calitate al 

produselor.  

LOCURI DE PRACTICA

 

- unit i economice de produc ie cu profil de produse electronice sau electrotehnice, 
- servicii de repara ii i între inere pentru aparate i instala ii electronice (electrice), 
- unit i economice dotate cu echipamente electronice i tehnic de calcul, 
- centrale telefonice, 
- studiouri sau sta ii radio-TV, 
- laboratoare de control a calit ii produselor i laboratoare de metrologie cu profil electric/electronic.  

PROGRAMA ANALITICA pentru anii III ETc, IV ETc, II COL

  

 OBIECTIVE

 

- proiectarea aparaturii electronice i de telecomunica ii, 
- organizarea activit ii de produc ie în industria electrotehnic i electronic , 
- tehnologia de fabrica ie a echipamentelor electrotehnice i electronice, 
- instalarea i punerea în func iune a echipamentelor de telecomunica ii, 
- exploatarea aparaturii electronice i a tehnicii de calcul din telecomunica ii, 
automatiz ri industriale sau control de calitate,  
- testarea i depanarea aparaturii electrice i electronice, 
- organizarea activit ii metrologice i a controlului de calitate în unit ile industriale.  

PROBLEME DE URMARIT

  

proiectarea asistat de calculator a aparatelor i echipamentelor electronice, 

 

întocmirea i utilizarea documenta iei tehnice (de execu ie, instalare, exploatare i de servicii), 



 
procesul de produc ie industrial pentru aparate i echipamente electronice i de telecomunica ii, 

 
testarea aparatelor i echipamentelor electronice ( tehnici i aparate de testare utilizate), depanare, 

 
monitorizarea unor echipamente complexe aflate în exploatare, 

 
realizarea de noi subansamble sau produse (hardware i software), 

 
activitatea de cercetare aplicativ .  

LOCURI DE PRACTICA

 
- ateliere de proiectare, 
- laboratoare de cercetare, 
- firme care se ocup de produc ia industrial în domeniile men ionate, 
- firme care se ocup cu instalarea unor re ele sau sisteme de telecomunica ii, 
- unit i de service, 
- operatori de telecomunica ii ( Romtelecom, Vodafon, Orenge, SNR, CATV etc.), 
- laboratoare metrologice.  

OBLIGA IILE STUDEN ILOR

  

1. Ridica i formularele de la Secretariatul titular. 
2. Alege i unitatea dorit pentru practic .

 

3. Ob ine i acordul unit ii pentru efectuarea practicii. 
4. Depune i acordul la Secretariatul titular pân la data de 30 iunie a.c. 
5. Citi i cu aten ie Regulamentul i anexele. 
6. Depune i Formularul-adeverin

 

de efectuare a practicii la Secretariatele titulare pân la data de 20 
septembrie, sau în cazul trimiterii prin po t 

 

pân la 17 septembrie, cu confirmare de primire. 
7. Completa i Caietul de practic  în fiecare zi.

 

Neîndeplinirea cerin elor Regulamentului privind alegerea locului de practic

 

i desf urarea activit ii de 
practic , conduce la nepromovarea disciplinei.   

REPARTIZAREA EVIDEN EI PRACTICII  

ANUL TITULARUL DISCIPLINEI

  

SECRETARIATUL TITULAR

 

RIDICARE/PREDARE FORMULARE 
I ETC .l. ing. Emil LUZAN  Departament MEO, etaj 3 
II ETC .l. ing. Aurel FILIP 
III EA 
IV EA 

conf..dr.ing. Dan ANDREICIUC  
Departament EA  etaj 1 

III TC 
IV TC 

prof.dr.ing.Andrei CÂMPEANU  Departament Tc  etaj 2 
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