ANUNŢ
Studenţii anului III de studii, de la specializările ACH, ISPM și IME care efectuează practica
la firmele propuse de facultate, se vor întâlni luni 10.07.2017 ora 900 în incinta facultății, cu
îndrumătorii de practică, cadre didactice ale facultății noastre, pentru instructaj. Apoi studenții care
efectuează practica în București se vor deplasa împreună cu îndrumătorii de practică la sediile
firmelor unde au fost repartizați să efectueze stagiul de practică.
Cadrele didactice îndrumătoare pe firme sunt:
- Conf. Ernest OLINIC – SBR Soletanche Bachy Fundații Srl;
- Conf. Elena VULPAȘU – Apa Nova București, DANEX SA – București;
- Conf. Alexandru DIMACHE, șef lucrări Iulian IANCU – Agenția Națională de Protecția
Mediului – București;
- Asistent Ioana STĂNESCU – WABAG WATER SERVICES, ACVATOT SRL – București;
- Asistent Daniel GAFTOI – I.S.P.E. SA – București;
- Șef lucrări Cătălin POPESCU – AQUAPROIECT SA – București;
- Șef lucrări Cornel ILINCA – ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”, TRACTEBEL
ENGINEERING SA – București.
Cadrele didactice îndrumătoare vor avea în vedere completarea și semnarea convențiilor de
practică (formularele se pot descărca de pe site-ul facultății la secțiunea practică (vezi
http://hidrotehnica.utcb.ro/practica.htm).
Studenții care efectuează practica individual vor trimite convenția de practică completată și
semnată de firmă în prima săptămână de practică.
Fiecare student (inclusiv studenții care fac practica individual) urmează să întocmească un
caiet de practică (vezi http://hidrotehnica.utcb.ro/practica.htm), în care va sintetiza zilnic
activitățile desfășurate pe perioada practicii: tip activitate, obiective urmărite, cunoștințe dobândite
etc.
Caietul de practică va trebui să fie avizat de responsabilul practicii din societatea în care își
desfășoară practica, propunându-se un calificativ pentru stagiul de practică precum și principalele
competențe dobândite de student pe această perioadă.
Studenţii sunt obligaţi să respecte regulamentele de ordine interioară ale societăţii, ca şi
normele unui comportament civilizat. Eventualele abateri se pot reflecta în calificativul acordat, iar
cazurile extreme vor fi notificate la facultate pentru a se lua măsurile ce se impun, pe linie
disciplinară.
Vineri 28 iulie 2017 toți studenții care au efectuat practica (la firmele menționate mai sus, la
firmele alese individual) vor susține colocviul de practică (inclusiv vor prezenta caietul de practică)
cu responsabilii de practică menționați mai jos. În cazul neprezentării în data menționată anterior
studenții pot susține colocviul de practică și în sesiunea de toamnă, conform programărilor.
Responsabilii de practică pe specializări, după cum urmează:
- Conf. Adrian PRODESCU și șef lucrări Adrian PETCU – pentru ACH;
- Șef lucrări Nicolai SÎRBU și conf. Elena VULPAȘU – pentru ISPM;
- Conf. Alexandru DIMACHE și șef lucrări Iulian IANCU – pentru IME;
- Prof. Mariana MARINESCU și șef lucrări Oana FLANGEA – pentru AIA.
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