Pe parcursul anului universitar 2014-2015, studenţii din anii I şi II ai departamentului nostru efectuează
stagiul de practică profesională în cadrul unora din instituţiile culturale craiovene partenere ale
Universităţii din Craiova, după cum urmează:
Anul I
-

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj
Muzeul Olteniei, Secţia Etnografie (Casa Băniei)
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
Lectoratul englez al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova

Anul II
- studenţii de la secţia Engleză-Germană la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”
- studenţii de la secţia Engleză-spaniolă la Muzeul de Artă
- studenţii de la secţia Engleză-italiană la Muzeul Olteniei, secţia de etnografie (Casa Băniei).
Stagiul presupune efectuarea a 28 de ore de practică pe semestru, în intervalele în care studenţii nu au
cursuri. Pe parcursul stagiului, studenţii se vor familiariza cu o serie de aspecte ale activităţii în
instituţiile menţionate şi se vor implica activ în evenimentele culturale pe care acestea le organizează
sau la care sunt participante. Se urmăreşte ca la finalul perioadei de practică, prin variatele activităţi şi
evenimente la care au participat, studenţii să aibă cunoştinţe despre:
- structura şi rolul instituţiilor culturale respective, cu accent pe caracterul lor „viu”, reflectând
tendinţele actuale, dincolo de funcţia de prezervare a unui patrimoniu de valoare;
- personalităţi ale vieţii culturale craiovene trecute şi prezente, locul şi rolul lor în cadrul culturii române,
europene şi mondiale;
- etapele obligatorii parcurse în organizarea evenimentelor culturale;
- crearea unui dosar de presă şi a unui comunicat de presă;
- fişarea de cărţi/ materiale din fondul bibliotecii;
- crearea unei fişe de exponat;
- traducerea de informaţii, text publicitar, etc.
Stagiul de practică reprezintă una din disciplinele din planul de învăţământ căreia îi sunt alocate credite,
ca urmare, la încheierea stagiului, studenţii vor prezenta un portofoliu de practică care va fi evaluat si pe
baza căruia vor fi notaţi.

