Precizări cu privire la desfășurarea activităților de practică
pentru anul universitar 2020 - 2021
Planurile de învățământ pentru programele de studii prevăd stagii de practică de 40 de ore pentru
anii I (licență și master) sau 80 de ore pentru anul II licență, stagii care se finalizează cu evaluare și
notare.

Modalitate de desfășurare
Aceste activități de practică sunt obligatorii și în mod tradițional se desfășoară cu participare fizică.
În condițiile pandemiei, obligativitatea activităților de practică se păstrează, însă participarea fizică nu
mai este o condiție obligatorie.
Coordonatorii programelor de practică vor propune variante alternative (individual sau cu participare
la activitățile organizate pentru specializarea respectivă), iar studenții au dreptul să opteze pentru
una din cele două variante. Opțiunea exprimată devine obligatorie în momentul începerii efective a
stagiului de practică.
Pe durata activităților de practică cu participare fizică, cadrele didactice coordonatoare și însoțitoare
se vor asigura că sunt respectate toate normele de protecție sanitară.
În afara programului zilnic de practică, studenții sunt responsabili de respectarea tuturor normelor
de protecție sanitară.
În procesul verbal de practică, semnat de studenți se adaugă prevederea de mai sus referitoare la
respectarea regulilor de protecție sanitară.
În situația în care cadrele didactice coordonatoare și/sau însoțitoare constată că nu sunt respectate
aceste reguli, pot aplica sancțiuni conform Regulamentului de practică de specialitate al Facultății de
Geografie-Universitatea din București, sancțiuni care prevăd inclusiv excluderea din programul de
practică.

Perioada de practică
În Structura anului universitar 2020-2021, perioada rezervată activităților de practică este 28 iunie 18 iulie 2021.
În scopul respectării normelor sanitare și a reducerii riscului de infectare cu virusul COVID-19, se pot
desfășura astfel de activități și în perioada 6 mai - 27 iunie, cu condiția ca acestea să nu se suprapună
peste activitățile didactice, să existe acordul studenților, a Decanului și a Prodecanului responsabil cu
activitățile practice. Este încurajată desfășurarea practicii în grupuri mici pentru respectarea regulilor
în vigoare.

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de practică de specialitate al Facultății de GeografieUniversitatea din București rămân neschimbate.

Aprobată în ședința Consiliului Facultății de Geografie din data de 08.04.2021.

Decan,

Prof.univ.dr. Alexandru Nedelea

Prodecan, responsabil cu activitățile practice,

Conf. univ. dr. Ionuț Săvulescu

