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CONVENŢIE DE STAGIU DE PRACTICĂ
Art. 1
Prezenta convenţie de practică intervine între:
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, reprezentată prin Rector, Dl/D-na Prof. dr.
................................................................................, având sediul în Bd Mărăşti nr. 59, sector 1, o11464, Bucureşti,
respectiv, Facultatea de Agricultură, reprezentată prin Decan, Dl/D-na Prof. dr. ...................................................
......................................................
şi
Societatea Comercială/Staţiunea/Institutul de cercetări/Ferma ......................................................... reprezentat (ă) prin Directorul
general/Inginerul/Fermierul,
Dl/D-na
...............................................................................,
având
sediul
în
.............................................................. ..........................................................................................
Art. 2
Prezenta convenţie se referă la stagiul de practică pe care îl va efectua .............................................. .............................................
student/studentă
în
anul
................,
la
Facultatea
de
Agricultură,
specializarea
.............................................................................................................................................................................................
Art. 3
Acest stagiu de practică este realizat în cadrul Programului (se specifică titlul programului de burse dacă este cazul) sau în
conformitate
cu
practica
prevăzută
planul
de
învăţământ
al
programului
de
studii
/specializării
................................................................................ pentru anul universitar .....................................
Art. 4
Durata stagiului de practică este fixată de la ....................... (zile/luni) până la ....................... (zile/luni). Orarul de lucru este cel al
Societăţii Comerciale .......................................................... sau al Centrului de Practică ............................................., în care se desfăşoară
stagiul dar nu poate depăşi 8 ore de lucru zilnic.
Art. 5
Programul de stagiu este stabilit de responsabilul/îndrumătorul de practică, Dl/D-na (funcţia, prenumele şi numele cadrului didactic)
..........................................................................şi
de
Directorul/Şeful
de
laborator/Inginerul/Fermierul,
Dl/D-na
..................................................... în conformitate cu obiectivele de formare prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii.
Art. 6
Pe durata stagiului de practică, stagiarul este asigurat medical prin .............................................................................
................................................................
Art. 7
Stagiarul este instruit privitor la normele de protecţia muncii, prevenirea, paza şi stingerea incendiilor şi semnează o fişă personală în
acest sens.
Art. 8
Stagiarul trebuie să respecte disciplina şi regulile instituţiei în care face practica, în special în ce priveşte orele de începere şi de
finalizare a programului de lucru. În cazul absentării de la programul de lucru, Directorul/Şeful de laborator/Inginerul/Fermierul
poate să dispună încetarea stagiului, după ce a anunţat responsabilul de stagiu sau îndrumătorul din partea instituţiei de învăţământ.
Art. 9
Studentul nu poate pretinde nici un salariu. Cheltuielile de formare necesare pe durata stagiului sunt suportate de Societatea
Comercială/Staţiunea/Institutul de cercetări/Ferma ................................................................. Stagiarul poate beneficia, la cerere sau în
funcţie de decizia instituţiei, de serviciile colective sociale puse la dispoziţie de către aceasta propiilor angajaţi (e.g. masă, cazare etc.).
Studentul poate fi remunerat doar dacă organismul în cadrul căruia se efectuează stagiul consideră că poate să facă acest lucru în
schimbul unor activităţi prestate de student fără a fi afectat programul de formare.
Art. 10
Stagiarul are obligaţia respectării secretului profesional. Din acest punct de vedere, studentul stagiar nu va divulga nici o informaţie
tehnică, secret de fabricaţie, studii, descoperiri, procedee oricare ar fi ele sau utilaje despre care va avea cunoştinţă pe durata stagiului.
Această convenţie a fost elaborată în ............ exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar.
Bucureşti, (data)
Rector USAMV Bucureşti,

Director general /Fermier

Îndrumător de stagiu,

Stagiar

(Numele şi prenumele)
Semnătura

(Numele şi prenumele)
Semnătura

(Numele şi prenumele)
Semnătura

(Numele şi prenumele)
Semnătura

L.S.

L.S.

Acesta este un model şi se foloseşte de decanatele facultăţilor, responsabilii programelor de studii şi/sau de coordonatorii de practică.

