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Practica profesională a studenţilor se desfășoară timp de 5 zile, în ultima săptămână a 

presesiunii, și presupune 30 de ore, adică 6 ore pe zi de practică efectivă, completate de 

studiu individual, redactare a unor documente specifice activității, inclusiv a celor prevăzute 

în portofoliu. 

Practica este coordonată de decanul de an, se derulează într-o instituție de cultură 

(bibliotecă, muzeu, redacție a unui periodic etc.), sub îndrumarea unui tutore de practică ‒ 

angajat al instituției respective. Se utilizează resursele puse la dispoziţie de instituția de 

practică, pentru observare și asistență, susținerea unor activități cu specific filologic și pentru 

dezvoltarea unui proiect individual de practică. 

Prezența la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica 

se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică. După 

încheierea stagiului, studenții vor prezenta decanului de an un portofoliu de practică care va fi 

evaluat și notat. Activitatea este parte a Planului de învățământ și este obligatorie pentru 

situația școlară a fiecărui student. Portofoliul trebuie să conțină: 

I. fișa de practică (I.1. tematica de cercetare, I.2. materialul de cercetare și I.3. fișa 

activităților desfășurare); 

II. proiectul de practică. 

Tematica cercetării/ investigării/ formării profesionale și materialul de cercetare se 

stabilesc de către tutorele de practică și vor fi prezentate sintetic în documentele I.1 și I.2, iar 

activitățile zilnice sunt consemnate în fișa I.3, în acord cu tutorele. 

Tema proiectului de practică se stabilește împreună cu decanul de an, în urma 

centralizării propunerilor specialiștilor din instituția de practică. Documentul numerotat II., 

solicitat în portofoliu, constituie o prezentare a proiectului și va cuprinde titlul, obiectivele 

proiectului, etapele parcurse și rezultatele. 

Documentele se completează ”de mână”, cu pix, stilou etc. 

Studenților li se va comunica componența grupelor, locul de desfășurare a practicii și 

programul orar. În condiții speciale, studenții pot efectua practica la instituții similare celor 

propuse, situație în care vor informa decanul de an și vor solicita conducerii instituției 

completarea și semnarea unei adeverințe, pe care o vor depune în portofoliu. 

  

Decanatul Facultății de Litere 

  

PARTENERI DE PRACTICĂ 

  

Biblioteca Universității din Craiova (Sala de lectură a Facultăţii de 

Litere), http://biblio.central.ucv.ro/ 

Contact: bib@central.ucv.ro 

  

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, http://www.aman.ro/ 

Persoană de contact: Carmen TICĂ, carmen.tica@gmail.com 

  

Biblioteca Națională a României, Filiala Omnia, http://www.bibnat.ro/Filiala-Omnia-s74-

ro.htm 

Persoană de contact: Doina GHIȚĂ, doinaghita@yahoo.com 

http://ovidiudraghici.webs.com/Documente%20pentru%20practica%20profesionala%20a%20studentilor.pdf
http://ovidiudraghici.webs.com/Documente%20pentru%20practica%20profesionala%20a%20studentilor.pdf
http://ovidiudraghici.webs.com/Documente%20pentru%20practica%20profesionala%20a%20studentilor.pdf
http://ovidiudraghici.webs.com/Adeverinta%20de%20practica.pdf
http://biblio.central.ucv.ro/
http://www.aman.ro/


  

Muzeul Olteniei, Secţia de Etnografie (Casa Băniei), http://www.muzeulolteniei.ro/ 

index.php? view=content&c=26 

Persoană de contact: Cornel BĂLOSU, muzeuloltenieietnografie@yahoo.com 

  

Muzeul Olteniei, Secţia de Istorie şi Arheologie, http://www.muzeulolteniei.ro/index.php? 

view=content&c=25 

Persoană de contact: Florin Ridiche, florinridiche@yahoo.com 

  

Cuvântul libertăţii, http://www.cvlpress.ro 

Persoană de contact: Magda Bratu, magbratu@gmail.com 

 

http://www.muzeulolteniei.ro/%20index.php?%20view=content&c=26
http://www.muzeulolteniei.ro/%20index.php?%20view=content&c=26
http://www.muzeulolteniei.ro/index.php?%20view=content&c=25
http://www.muzeulolteniei.ro/index.php?%20view=content&c=25
http://www.cvlpress.ro/

