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INTRODUCERE 

 

Practica de licență este o componentă esențială a procesului  de 

învățământ universitar care presupune finisarea anilor de studii și o 

condiție de admitere la examenele de licență.  

În cadrul practicii de licență studenții definitivează teza de 

licență care are drept scop consolidarea competențelor obținute pe 

parcursul  studiilor de licență și selectarea bazei informaționale, 

experimentarea ipotezelor științifice necesare pentru elaborarea tezei 

de licență.  

Prezentul curriculum este elaborat în conformitate cu:  

1. „Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul 

superior în baza Sistemului National de Credite de Studiu” (ordinul 

Ministerului Educației nr. 726 din 20.09.2010);   

 2. „Planul-cadru pentru studii superioare” (Ciclul I, Ciclul II, 

Studii integrate) ordinul Ministerului Educației nr. 455 din 3 iunie 

2011;  

3. „Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de 

finalizare a studiilor superioare de licență” (Ordinul Ministerului 

Educației şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008);  

4. „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor 

d practică în învățământul superior elaborat de Ministerul Educației 

și Tineretului” ; 

5. „Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și 

evaluarea stagiilor de practică a studenților în cadrul Universității 

de Stat B..Hasdeu din Cahul”. 

 Scopul de bază al Curriculumului constă în stabilirea cadrului 

de organizare și desfășurare a practicii de licență pentru studenți și 

profesori la specialitatea Informatică și Matematică din cadrul 

Universității și pune la dispoziție indicațiile metodice necesare 

definitivării tezei de licență.  

În cadrul practicii de licență studenții își formează/dezvoltă 

următoarele competențe  generale: 

 executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de 
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colaborare, autonomie și independență profesională; 

 autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de 

formare, analiza reflexivă a propriei activități de cercetare; 

 asumarea responsabilității etice pentru rezultatele cercetării 

înscrise în teza de licență; 

și specifice: 

 analizarea, sintetizarea și aplicarea cunoștințelor și abilităților 

obținute la disciplinele programului de studiu; 

 planificarea timpului și a mijloacelor pentru realizarea 

cercetării; 

 identificarea, procesarea și analiza informației din diferite 

surse în scopul realizării cercetării; 

 proiectarea activității de cercetare; 

 utilizarea integrată a instrumentarului conceptual și 

metodologic pentru explicarea, interpretarea și soluționarea unor 

probleme teoretice și practice noi, în contexte mai largi asociate 

domeniului; 

 utilizarea nuanțată și pertinentă a criteriilor și metodelor de 

evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii 

constructive; 

 autoevaluarea propriilor activități din perspectiva obligațiunilor 

profesionale. 

 

I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRACTICII DE LICENȚĂ 

 

Practica de licență are drept scop dezvoltarea abilităților 

practice necesare efectuării cercetărilor privind realizarea tezei de 

licență. 

În acest sens practica de licență prevede atingerea următoarelor 

obiective: 

• documentarea și colectarea informației pentru realizarea tezei 

de licență; 

• prelucrarea materialelor colectate cu privire la tema tezei de 

licență;  
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• realizarea experimentului de constatare; 

• prelucrarea cantitativă și calitativă a datelor experimentale; 

• însușirea metodologiei de interpretare, comentare și 

argumentare a datelor statistice; 

 

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PRACTICII 

DE LICENȚĂ 

 

Practica de licență se organizează în conformitate cu Planul-

cadru pentru învățământul superior aprobat de Ministerul Educației și 

respectiv, planurile de învățământ.  

Studenții efectuează practica de licență pe durata ultimelor 4 

săptămâni ale semestrului 8 din anul 4, reprezentând 240 ore de 

practică.  

Pentru practica de licență sunt prevăzute în planul de 

învățământ 8 credite (ECTS) în conformitate cu prevederile Planului 

– cadru pentru studii superioare. 

Activitatea de practică este inclusă în planul de învățământ, 

este obligatorie și  constituie condiție de promovare la examene de 

licență.  

La practica de licență sunt admiși studenții care au realizat 

integral planul de învățământ și au acumulat numărul de credite 

stabilite pentru formarea profesională.  

Practica de licență se desfășoară sub îndrumarea 

conducătorului științific desemnat de catedră  în corespundere cu 

domeniul de formare profesională și direcțiile de cercetare teoretice și 

experimentale ale catedrei. 

La începutul perioadei de practică fiecare student va fi instruit 

de către conducătorul științific referitor la scopul și conținutul 

practicii, obligațiunile studenților, structura portofoliului și a 

raportului de practică.  

Studenții vor desfășura practica de licență în instituțiile care au  

domeniul principal de activitate relevant specialității. 
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Practica de licență se va desfășura conform Planului 

calendaristic de realizare a tezei de licență și Planului individual de 

cercetare elaborat de conducătorul științific în comun acord cu 

studentul. 

 

III. PORTOFOLIU LA PRACTICA DE LICENȚĂ 

 

Portofoliu la Practica de licență trebuie să includă: 

1. Raportul cu privire la realizarea Practicii de licență (Anexa 1); 

2. Planul calendaristic de realizare a tezei de licență (Anexa 2); 

3. Planul individual de cercetare (sarcini pentru elaborarea tezei 

de licență) (Anexa 3); 

4. Conceptualizarea experimentului de constatare la tema tezei de 

licență (scopul experimentului de constatare, eșantionul 

experimental, instrumentarul folosit la realizarea 

experimentului de constatare); 

5. Prelucrarea cantitativă și calitativă a datelor experimentale; 

În Raportul cu privire la realizarea practicii de licență 

studentul practicant va reflecta cum s-a realizat: 

1. Scopul și obiectivele practicii de licență; 

2. Modalitățile prin care s-a asigurat realizarea obiectivelor 

practicii de licență; 

3. Descrierea etapelor de realizare a tezei de licență și termenii 

de realizare (din Planul calendaristic de realizare a tezei de 

licență);  

4. Activitățile desfășurate pe perioada stagiului de practică la 

tema tezei de licență planificate în Raportul individual de 

cercetare; 

5. Observații personale privitoare la activitatea depusă, 

concluzii și recomandări.  

 

IV. OBLIGAȚIUNILE STUDENTULUI ÎN PERIOADA 

PRACTICII DE LICENȚĂ 
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• să îndeplinească toate sarcinile primite de la conducătorul 

științific din cadrul Universității; 

• să întocmească împreună cu conducătorul științific planul 

individual de cercetare (lucru) în care va specifica principalele 

activități (obiective de realizat) și perioadele de realizare a acestora; 

• să acumuleze și să analizeze / comenteze / interpreteze 

materialul necesar pentru îndeplinirea tezei de licență; 

• să pregătească părți textuale a tezei, elaborarea capitolelor; 

• să prezente conducătorului științific Portofoliu la Practica de 

licență și Raportul cu privire la realizarea Practicii de licență; 

• să dea dovadă de atitudine serioasă pe perioada realizării și 

desfășurării practicii, precum și la elaborarea tezei de licență. 

 

V. OBLIGAȚIUNILE CONDUCĂTORULUI ȘTIINȚIFIC AL 

PRACTICII DE LICENȚĂ 

 

• realizează instructajul privind organizarea și desfășurarea 

practicii de licență; 

• coordonează elaborarea de către student a planului tezei de 

licență; 

• stabilește împreună cu studentul practicant planul individual 

de cercetare (lucru); 

• consultă studentul în orele de serviciu conform graficului 

întâlnirilor stabilit în comun acord (de regulă o dată pe săptămână); 

• conduce activitatea de cercetare psihopedagogică desfășurată 

de studenți (stabilirea obiectivelor pentru realizarea tezei de licență; 

elaborarea suportului metodico-științific în procesul de realizare a 

tezei de licență etc.); 

• apreciază calitatea portofoliului și face observații și sugestii 

de completare sau de reconsiderare dacă este cazul; 

• evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor de etapă, 

semnând în graficul calendaristic la compartimentul „Vize de 

executare”;  

• efectuează evaluarea portofoliului și notează rezultatele 

obținute de studenți la practică. 
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• conducătorul științific pe perioada practicii este responsabil 

de întreaga activitate științifică a studentului.  

 

VI. EVALUAREA PRACTICII DE LICENȚĂ 

 
• evaluarea practicii de licență se realizează atât pe perioada 

de desfășurare a practicii, cât și la finalizarea acestei activități; 

• evaluarea practicii de licență se face de către conducătorul 

practicii/științific în funcție de activitatea studentului în procesul 

de elaborare a Portofoliului la practică și a Raportului privind 

practica de licență conform scalei de evaluare (Regulamentul de 

organizare a studiilor în învățământul superior în baza 

Sistemului National de Credite de Studiu). 

 Nota conducătorului științific se prezintă în borderoul 

practicii de licență;  

• evaluarea studentului se face în baza Portofoliului la practică 

și-n baza  Raportului privind practica de licență; 

• recunoașterea stagiului de practică se realizează prin 

acordarea punctelor de credit prevăzute în planul de învățământ de 

către conducătorul științific. 
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VIII. ANEXE 

 

Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
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RAPORT 

cu privire la realizarea Practicii de licență 

 

 

 

 

 

 

Autor: _______________________________ 

 

Conducătorul științific: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHUL 2016 

 

 

 

Anexa 2 

 

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

Aprobat: 

Șef catedră 
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_________________________ 

„_______” ________________2015 

 

Planul calendaristic de realizare a tezei de licență 

elaborat(ă) de:_______________________________________ 

(nume, prenume) 

Tema tezei de licență:________________________________ 

__________________________________________________ 

aprobată prin decizia Consiliului Facultății din 

„____”_________2016, proces verbal nr. ______________________ 

Termenul limită de prezentare a lucrării la catedră: 

„____”_________2016 

 

 

 

 

Nr.  

ord.  

Etapele realizării tezei de licență   Termen de 

realizare  

Viza de 

executare  

1.  Documentarea științifică    

2.  Aprobarea planului de cercetare    

3.  Elaborarea proiectului de cercetare 

(bazei conceptuale) 

  

4.  Selectarea metodelor de cercetare    

5.  Elaborarea şi prezentarea Capitolului I    

6.  Elaborarea şi prezentarea Capitolului II    

7.  Elaborarea şi prezentarea Capitolului 

III 

  

8.  Prezentarea variantei iniţiale a tezei 

pentru susţinerea preventivă 

  

9.  Prezentarea variantei finale a tezei de 

licenţă 

  

10.  Prezentarea tezei de licenţă la catedră   

11. Susţinerea publică a tezei de licenţă   



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:________________________________________ 

(nume, prenume) 

 

 

 

Conducătorul științific:__________________________ 

                                    (nume, prenume) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

 

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

Aprobat: 

Șef catedră 
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_________________________ 

„_______” ________________20 

 

 

Planul individual de cercetare 

 

Tema tezei de licență:_________________________________ 

__________________________________________________ 

           

 Obiectivele cercetării: 

          

1.______________________________________________________ 

            

2.______________________________________________________ 

            

3.______________________________________________________ 

            

4.______________________________________________________ 

            

5.______________________________________________________ 

            

6.______________________________________________________ 

            

7.______________________________________________________ 

          

 

 

 

Nr. Compartimente  Termenul de 

îndeplinire 

Procent de 

conținut 

1. Colectarea și studierea 

literaturii la tema tezei de 

licență 

05.10-30.10  

2. Analiza materialelor colec-   
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tate și elaborarea: 

a). Întocmirea și elaborarea 

planului tezei de licență; 

b). cuprinsului lucrării 

01.11-05.11 

 

 

3. 

Perfectarea tezei: 

Capitolul 1 

Capitolul 2 

Capitolul 3 

 

06.11-05.12 

06.12-10.01 

11.01-01.03 

 

 

4. Definitivarea perfectării și 

prezentarea lucrării la 

catedră 

 

25.04-12.05 

 

 

Bibliografie (nr. surse)__________________________ 

 

 

 

Executor:________________________________________ 

                                       (nume, prenume) 

 

Conducătorul științific:________________________________ 

                                          (nume, prenume) 

 

 

 

 

 

 

 

 


