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CONVENŢIE PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR
Între Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” - Facultatea de Ştiinţe Economice Braşov,
reprezentată prin Preşedinte CA – Marian Georgescu şi prin Decan – Conf.univ.dr. Bârsan-Pipu Nicolae şi
Societatea Comercială …………………….......……….……….............……… reprezentată prin Director
General …………………………………………......….........……………………… s-a încheiat prezenta
convenţie pentru practica studenţilor, stabilindu-se următoarele :
1. Facultatea de Ştiinţe Economice Braşov va trimite în practică la Societatea Comercială
…………………….…………….....…………………, în perioada ……………………………, un număr de
……. studenţi sau pe studentul ……………………………………….. din anul …….... ZI / FR.
2. Pentru coordonarea şi îndrumarea studenţilor pe durata stagiului de practică, Facultatea de Ştiinţe
Economice Braşov va asigura cadrul didactic îndrumător pe dl/dna ...................................................................
3. Societatea Comercială ………………………….…………………………......…… desemnează
pentru îndrumarea şi controlul practicii studenţilor, ca specialist pe dl/dna ........................................................
4. Practica se va desfăşura în conformitate cu programa de practică propusă de facultate şi cu
necesităţile practice ale societăţii comerciale. Pe baza programei analitice adaptate la specificul societăţii
comerciale se vor stabili, în prima zi a stagiului, tema de practică şi concretizarea programului de activitate al
fiecărui student la sediul Societăţii Comerciale.
5. Reprezentantul Facultăţii de Ştiinţe Economice Braşov şi cel al Societăţii Comerciale vor urmări
îndeplinirea prevederilor prezentei convenţii de practică.
6. Pentru aprecierea activităţii studenţilor, Societatea Comercială va elibera, la sfârşitul stagiului de
practică, o adeverinţă – apreciere, individuală, din care să reiasă perioada stagiului şi calificativul acordat
studentului care a efectuat practica.
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…………………................... nu se stabilesc nici un fel de relaţii financiare pe parcursul practicii studenţilor.
Prezenta convenţie s-a întocmit în două exemplare.
Preşedinte CA,

Director General,

Marian Georgescu
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Decan,
Conf.univ.dr. Bârsan-Pipu Nicolae
.............................................

