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INFORMAȚII PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘI FINALIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

(pentru studenții anilor 2 și 3 licență, respectiv anului 2 masterat care, până la data ultimei 

evaluări aferente sem.2 an universitar 2020-2021, nu vor reuși să deruleze și finalizeze 

stagiul de practică) 
 

 

În baza discuțiilor avute în Consiliul de administrație al ASE, din 26 mai 2021 cu privire la aprobarea solicitării Uniunii 

Studenților ASE privind extinderea termenului de finalizare a stagiului practicii de specialitate până la 26 august 2021, 

vă comunicăm (sub rezerva aprobării solicitării reprezentanților studenților de către Senatul ASE), următoarele: 

 

 

Studenții: 

1. anului II LICENȚĂ 

2. anului III LICENȚĂ 

3. anului II MASTERAT 

care nu vor reuși sa finalizeze stagiul de practică până la data aferentă programării colocviului din sesiunea de 

REPROGRAMARE aferentă sem.2 TREBUIE: 

 

Nr.crt. DATE IMPORTANTE ACTIVITATE 

1 2 3 

1.  PÂNĂ PE 10 IUNIE 2021 
Transmiterea către secretariatul facultății a cererii de prelungire a 

perioadei de desfășurare a stagiului de practică (click cerere) 

2.  11 IUNIE 2021 
Afisarea situației cu studenții care vor beneficia de prelungire a 

perioadei de derulare a stagiului 

3.  
PÂNĂ PE 26 AUGUST 

2021 
Desfășurarea și finalizarea stagiului de practică 

4.  27 AUGUST 2021 Desfășurarea colocviului de practică 

 

1. Studenții care nu au depus cerere privind prelungirea perioadei de finalizare a stagiului de practică și nu 

participă la susținerea colocviului de practică în sesiunea de evaluare aferentă semestrului al doilea, 

respectiv în sesiunea de reprogramare, nu vor putea susține colocviul în sesiunea specială august - 

septembrie 2021. 
2. Studenții menționați la punctul 1 vor fi înregistrați în catalogul de evaluare - Absenți (dacă prin pagina 

personală webstudent.ase.ro au confirmat participarea la colocviu), statutul școlar al acestora fiind stabilit 

pe baza prevederilor art. 35 al. (2) lit. b) și al. (4) din Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

studiile universitare de licență, respectiv a prevederilor art. 33 al. (3) din Regulamentul privind activitatea 

didactică pentru studii universitare de masterat.  

3. Studenții aflați în această situație (care nu au identificat baze de practică) vor contacta prodecanul 

responsabil cu activitatea de practica (Conf.dr. Georgiana Camelia GEORGESCU – email 

georgiana.cretan@fin.ase.ro)  

 

 

Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ 

DECAN 
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