Calendarul sesiunilor de informare/sesiunilor de lucru organizate în vederea bunei desfășurării a
Practicii de specialitate în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative
Programul de studii universitare de licență: DREPT
Data
Tipul de întâlnire/an Puncte pe ordinea de zi
programată/ora/ de studiu
mod de lucru
Semestrul I, anul universitar 2022/2023
07.07.2022, ora Sesiune de informare I/ 1. Prezentarea Regulamentului și a
17.00, fizic în sală anul III în 2022/2023
Metodologiei de practică;
2.Discutarea Planului de înățământ cu
indicarea locului în care este plasată
Practica de specialitate în conținutul
acestuia;
3. Explicarea importanței desfășurării
Practicii de specialitate ca disciplină
obligatorie în semestrele 7 și 8;
4.Explicarea unei fișe de disciplină
elaborată
pentru
Practică
de
specialitate și explicarea obiectivelor
urmărite prin această disciplină,
prezentarea
competențelor
profesionale pe care le vor obține,
tematica, numărul de ore alocat
săptămânal
pentru
efectuarea
practicii, cerințe pentru evaluare și
alte informații apreciate ca fiind utile;
5.Prezentarea listei cu partenerii de
practică ai UAO;
6. Discutarea solicitărilor de a face
practică în anumite locuri;
7.Înscrierea studenților pentru un
partener/loc de practică cu rolul de a
monitoriza opțiunile studenților;
8. Prezentarea termenului limită: 23
septembrie 2022 pentru exprimarea
opțiunii cu privire la locul
desfășurării practicii de specialitate;
9. Diverse
03.10.2022, ora Sesiune de informare 1. Explicarea fișei de disciplină
18.00, fizic în sală II/anul IV în 2022/2023 pentru Practica de specialitate;
2. Explicarea obiectivelor disciplinei
Practica de specialitate din fișa de
disciplină;
3. Explicarea modului în care se
desfășoară Practica de specialitate la
partenerul de practică al UAO cu
respectarea
Regulamentelor
și
conform
regulilor
interne
de
funcționare a acestora;
4. Monitorizarea desfășurării practicii
de specialitate în bune condiții prin
întâlniri lunare cu participare
obligatorie, pe platforma Moodle cu
profesorul responsabil de disciplina
Practica de specialitate;
5. Prezentarea și explicarea modului
de întocmire a documentelor care
compun dosarul de practică.

Vizibilitatea întâlnirii

1. Anunț sesiune de informare postat
pe
site-ul
UAO
la
meniu
Studenți/Practică de specialitate;
2. Anunț sesiune de informare postat
pe platforma Moodle;
3. Anunț sesiune de informare trimis
pe mail;
4. Anunț sesiune de informare postat
pe grup;
5. Întâlnire făcută vizibilă prin
ordinea de zi a întâlnirilor organizate
de îndrumători de an;
6. Întâlnire făcută vizibilă prin
Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră.

1. Anunț sesiune de informare postat
pe
site-ul
UAO
la
meniu
Studenți/Practică de specialitate;
2. Anunț sesiune de informare postat
pe platforma Moodle;
3. Anunț sesiune de informare trimis
pe mail;
4. Anunț sesiune de informare postat
pe grup;
5. Întâlnire făcută vizibilă prin
ordinea de zi a întâlnirilor organizate
de îndrumători de an;
6. Întâlnire făcută vizibilă prin
Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră.

28.10.2022,
ora 9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară
în
vederea
bunei
desfășurări a orelor de
practică

25.11.2022, ora
9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară
în
vederea
bunei
desfășurări a orelor de
practică

16.12.2022, ora
9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară
în
vederea
bunei
desfășurări a orelor de
practică

13.01.2023, ora
9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară
în
vederea
bunei
desfășurări a orelor de
practică

Dosarul de practică trebuie completat
de fiecare student pe parcursul
desfășurării Practicii de specialite și
prezentat la colocviul de practică,
6. Explicarea modului în care va avea
loc evaluarea finală;
7. Diverse
1. Verificarea înțelegerii și
îndeplinirii obiectivelor de practică;
2. Verificarea modului de desfășurare
a practicii de specialitate;
3. Verificarea modului de colaborare
cu specialiștii;
4.Întâmpinarea
de
eventuale
obstacole în desfășurarea practicii de
specialitate
5. Verificarea completării dosarului
de practică
6. Verificarea realizării raportului de
practică.
7. Diverse
1. Exprimarea părerii studenților cu
privire la modul de desfășurare a
practicii de specialitate;
2. Verificarea îndeplinirii obiectivelor
practicii de specialitate;
4. Verificarea stadiului de completare
a dosarului de practică;
3. Verificarea modului de colaborare
cu specialiștii;
4. Întocmirea raportului de practică;
5. Verificarea colaborării cu tutorele
de practică;
6. Diverse.
1. Verificarea stadiului și a modului
de desfășurarea a practicii de
specialitate;
2. Pregătirea referatului de practică și
discutarea sugestiilor cu privire la
tema aleasă.
Această lucrare care îl ajută pe
student să-şi organizeze modul de
gândire şi de prezentare a unui punct
de vedere asupra unui subiect; îi
permite să-şi descopere punctele
slabe şi tari în expunerea scrisă
asupra unui subiect; îi asigură o
practică în expunerea subiectului.
3. Verificarea colaborării cu tutorele
de practică;
4. Diverse.
1. Verificarea modului de desfășurare
a practicii de specialitate
2. Verificarea întocmirii dosarului de
practică;
3. Discutarea modului de desfășurarea
a colocviului pentru practica de
specialitate;
4. Redactarea referatului de practică;
5. Diverse.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători

de an.
24.02. 2023, ora
9.00
în mod mixt

17.03. 2023, ora
9.00
Platforma Moodle

7.04. 2023, ora
9.00
Platforma Moodle

05.05. 2023, ora
9.00

Semestrul II, anul univeristar 2022/2023
Sesiune de informare 1. Explicarea fișei de disciplină
II/anul IV în 2022/2023 pentru Practica de specialitate;
2. Explicarea obiectivelor disciplinei
Practica de specialitate din fișa de
disciplină;
3. Explicarea modului în care se
desfășoară Practica de specialitate la
partenerul de practică al UAO cu
respectarea
Regulamentelor
și
conform
regulilor
interne
de
funcționare a acestora;
4. Monitorizarea desfășurării practicii
de specialitate în bune condiții prin
întâlniri lunare cu participare
obligatorie, pe platforma Moodle cu
profesorul responsabil de disciplina
Practica de specialitate;
5. Prezentarea și explicarea modului
de întocmire a documentelor care
compun dosarul de practică.
Dosarul de practică trebuie completat
de fiecare student pe parcursul
desfășurării Practicii de specialite și
prezentat la colocviul de practică,
6. Explicarea modului în care va avea
loc evaluarea finală;
7. Diverse
Sesiune de lucru lunară 1. Verificarea înțelegerii și
în
vederea
bunei îndeplinirii obiectivelor de practică;
desfășurări a orelor de 2. Verificarea modului de desfășurare
practică
a practicii de specialitate;
3. Verificarea modului de colaborare
cu specialiștii;
4.Întâmpinarea
de
eventuale
obstacole în desfășurarea practicii de
specialitate
5. Verificarea completării dosarului
de practică
6. Verificarea realizării raportului de
practică.
7. Diverse
Sesiune de lucru lunară 1. Exprimarea părerii studenților cu
în
vederea
bunei privire la modul de desfășurare a
desfășurări a orelor de practicii de specialitate;
practică
2.
Întâmpinarea de eventuale
obstacole în desfășurarea practicii de
specialitate;
3. Realizarea raportului de practică
care reprezintă o parte însemnată din
activitatea de pregătire a evaluării
finale;
4. Verificarea modului de colaborare
cu specialiștii;
5.
Verificarea
înțelegerii
și
îndeplinirii obiectivelor de practică;
6. Diverse
Sesiune de lucru lunară 1. Verificarea stadiului și a modului
în
vederea
bunei de desfășurarea a practicii de

1. Anunț sesiune de informare postat
pe
site-ul
UAO
la
meniu
Studenți/Practică de specialitate;
2. Anunț sesiune de informare postat
pe platforma Moodle;
3. Anunț sesiune de informare trimis
pe mail;
4. Anunț sesiune de informare postat
pe grup;
5. Întâlnire făcută vizibilă prin
ordinea de zi a întâlnirilor organizate
de îndrumători de an;
6. Întâlnire făcută vizibilă prin
Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;

Platforma Moodle

desfășurări a orelor de
practică

specialitate;
2. Pregătirea referatului de practică și
discutarea sugestiilor cu privire la
tema aleasă.
3. Verificarea întocmirii dosarului de
practică;
4. Discutarea modului de desfășurarea
a colocviului pentru practica de
specialitate;
5. Verificarea colaborării cu tutorele
de practică;
6. Diverse.

2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

Data programată Tipul de întâlnire
Puncte pe ordinea de zi
Vizibilitatea întâlnirii
Programul de studii universitare de masterat: ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ
Semestrul II, anul univeristar 2022/2023
04.10.2022, ora Sesiune de informare I
1. Prezentarea Regulamentului și a 1. Anunț sesiune de informare postat
17.00, fizic în sală
Metodologiei de practică;
pe
site-ul
UAO
la
meniu
2.Discutarea Planului de înățământ cu Studenți/Practică de specialitate;
indicarea locului în care este plasată 2. Anunț sesiune de informare postat
Practica de specialitate în conținutul pe platforma Moodle;
acestuia;
3. Anunț sesiune de informare trimis
3. Explicarea importanței desfășurării pe mail;
Practicii de specialitate ca disciplină 4. Anunț sesiune de informare postat
obligatorie în semestrul 2;
pe grup;
4. Explicarea unei fișe de disciplină 5. Întâlnire făcută vizibilă prin
elaborată
pentru
Practică
de Centrul de Consiliere și Orientare în
specialitate și explicarea obiectivelor Carieră.
urmărite prin această disciplină,
prezentarea
competențelor
profesionale pe care le vor obține,
tematica, numărul de ore alocat
săptămânal
pentru
efectuarea
practicii, cerințe pentru evaluare și
alte informații apreciate ca fiind utile;
5.Prezentarea listei cu partenerii de
practică ai UAO;
6. Discutarea solicitărilor de a face
practică în anumite locuri;
7.Înscrierea studenților masteranzi
pentru un partener/loc de practică cu
rolul de a monitoriza opțiunile
studenților masteranzi;
8. Prezentarea termenului limită: 31
ianuarie 2023 pentru exprimarea
opțiunii cu privire la locul
desfășurării practicii de specialitate;
9. Diverse
20.02.2023, ora Sesiune de informare II 1. Explicarea fișei de disciplină 1. Anunț sesiune de informare postat
9.00
pentru Practica de specialitate;
pe
site-ul
UAO
la
meniu
în mod mixt
2. Explicarea obiectivelor disciplinei Studenți/Practică de specialitate;
Practica de specialitate din fișa de 2. Anunț sesiune de informare postat
disciplină;
pe platforma Moodle;
3. Explicarea modului în care se 3. Anunț sesiune de informare trimis
desfășoară Practica de specialitate la pe mail;
partenerul de practică al UAO cu 4. Anunț sesiune de informare postat
respectarea
Regulamentelor
și pe grup;
conform
regulilor
interne
de 5. Întâlnire făcută vizibilă prin
funcționare a acestora;
Centrul de Consiliere și Orientare în

7.03.2023,
ora
9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară

4.04.2023,
ora
9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară

9.05.2023,
ora
9.00
Platforma Moodle

Sesiune de lucru lunară

4. Monitorizarea desfășurării practicii
de specialitate în bune condiții prin
întâlniri lunare cu participare
obligatorie, pe platforma Moodle cu
profesorul responsabil de disciplina
Practica de specialitate;
5. Prezentarea și explicarea modului
de întocmire a documentelor care
compun dosarul de practică.
Dosarul de practică trebuie completat
de fiecare student masterand pe
parcursul desfășurării Practicii de
specialite și prezentat la colocviul de
practică,
6. Explicarea modului în care va avea
loc evaluarea finală;
7. Diverse
1. Verificarea înțelegerii și
îndeplinirii obiectivelor de practică;
2. Verificarea modului de desfășurare
a practicii de specialitate;
3. Verificarea modului de colaborare
cu specialiștii;
4.Întâmpinarea
de
eventuale
obstacole în desfășurarea practicii de
specialitate
5. Verificarea completării dosarului
de practică
6. Verificarea realizării raportului de
practică.
7. Diverse
1. Exprimarea părerii studenților
masteranzi cu privire la modul de
desfășurare a practicii de specialitate;
2. Întâmpinarea de eventuale
obstacole în desfășurarea practicii de
specialitate;
3. Realizarea raportului de practică
care reprezintă o parte însemnată din
activitatea de pregătire a evaluării
finale;
4. Verificarea modului de colaborare
cu specialiștii;
5.
Verificarea
înțelegerii
și
îndeplinirii obiectivelor de practică;
6. Diverse
1. Verificarea stadiului și a modului
de desfășurarea a practicii de
specialitate;
2. Pregătirea referatului de practică și
discutarea sugestiilor cu privire la
tema aleasă.
3. Verificarea întocmirii dosarului de
practică;
4.
Discutarea
modului
de
desfășurarea a colocviului pentru
practica de specialitate;
5. Verificarea colaborării cu tutorele
de practică;
6. Diverse.

Carieră.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

1. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe platforma Moodle;
2. Anunț sesiune de lucru lunară
trimis pe mail;
3. Anunț sesiune de lucru lunară
postat pe grup;
4. Sesiune de lucru lunară făcută
vizibilă prin ordinea de zi a
întâlnirilor organizate de îndrumători
de an.

