UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

REGULAMENT DE PRACTICĂ
Aprobat în Consiliul FAU
din 6 octombrie 2017

Cap. 1. Prevederi generale
Art. 1.1. Prezentul regulament se referă la activitatea profesională de practică a
studenţilor din Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (FAU) din cadrul UTCN,
respectând prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ale OUG 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, ale Legii Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi
studenţilor cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei UTCN, a Regulamentului
privind activitatea profesională a studenţilor utilizând sistemul ECTS, a normelor
ARACIS şi a Planului de învăţământ aprobat de Senatul UTCN.
Cap. 2. Terminologie, definiţii
Art. 2.1. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de
învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite
de aceştia în cadrul programului de instruire.
Art. 2.2. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru
consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.
Art. 2.3. Organizatoul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ universitar,
care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.
Art. 2.4. Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori
locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu
specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale şi care poate
participa la procesul de instruire practică a studenţilor.
Cap. 3. Activitatea de practică.
Art. 3.1. Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau
cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de
învăţământ şi prezentul regulament, diferenţiată ca tematică şi perioadă, după cum
urmează:
– An I: Releveu – 2 săptămâni (total 75 ore din care 60 ore aplicaţii şi 15 ore studiu
individual; 3 credite ECTS)
– An II: Excursie de studii – 2 săptămâni (total 75 ore din care 60 ore aplicaţii şi 15
ore studiu individual; 3 credite ECTS)
– An III: Practică pe şantier – 2 săptămâni (total 75 ore din care 60 ore aplicaţii şi
15 ore studiu individual; 3 credite ECTS)
– An IV: Practică pentru comunitatea universitară – 2 săptămâni (total 75 ore din
care 60 ore aplicaţii şi 15 ore studiu individual; 3 credite ECTS)
– An V: Practică în birou de proiectare – 2 săptămâni (total 75 ore din care 60 ore
aplicaţii şi 15 ore studiu individual; 3 credite ECTS)
– An VI: Practică în birou de proiectare – 10 săptămâni (total 550 ore din care 400
ore aplicaţii şi 150 ore studiu individual; 22 credite ECTS)

Cap. 4. Conţinutul şi desfăşurarea activităţilor de practică.
Art. 4.1. Practica an I. Studenţii vor desfăşura activităţi specifice în vederea dobândirii
abilităţilor necesare pentru realizarea şi redactarea releveelor. Studenţii vor desfăşura
activităţile sub îndrumarea unui cadru didactic titular, asociat sau doctorand. Această
activitate este obligatorie conform normelor ARACIS şi are ca scop pregătirea viitorilor
arhitecţi pentru a desfăşura acest tip de activitate necesară în exercitarea profesiei.
Art. 4.2. Practica an II. Studenţii vor participa la excursii sau vizite de studiu conform
programărilor, sub îndrumarea unui cadru didactic. Scopul acestei activităţi este de
prezenta studenţilor clădiri sau ansambluri semnificative pentru arhitectură în mod
nemijlocit; experienţa contactului direct este va asigura informaţii vizuale relevante care
vor fi astfel mult mai bine asimilate. Studenţii care nu optează pentru participarea la
excursiile de studiu din timpul anului vor efectua practica în conformitate cu tema
primită din partea şefului de an pentru disciplina proiectare în prima zi de practică din
vară.
Art. 4.3. Practica an III. Studenţii vor efectua vizite pe şantiere sau în locurile stabilite
conform programărilor. Studenţii vor desfăşura activităţile sub îndrumarea unuia sau a
mai multor cadre didactice. Studenţii vor acumula cunoştinţe privind modul concret de
realizarea a clădirilor, atât din punctul de vedere al lucrărilor inginereşti (fundaţii,
cofrare, armare) cât şi cele specific arhitecturale (detalii, punerea în opera a
materialelor de construcţii). Vizitele in interiorul santierelor vor fi precedate de instructaj
pentru protecia muncii. Studenţii care nu optează pentru participarea la vizitele pe
şantier din timpul anului vor efectua practica în conformitate cu tema primită din partea
şefului de an pentru disciplina proiectare în prima zi de practică din vară.
Art. 4.4. Practica an IV. Studenţii vor desfăşura activităţi în folosul comunităţii
universitare, pentru Facultatea de Arhitectură şi Urbanism sau pentru alte facultăţi din
cadrul UTCN. Tipul de activităţi poate să fie foarte variat, de la relevee, proiecte de
amenajare, proiecte de arhitectură sau urbanism până la activităţi precum cele de
amenajare de expoziţii, amenajare de spaţii interioare sau exterioare sau alte tipuri de
activităţi. Scopul acestor activităţi este, pe de o parte, de a oferi studenţilor posibilitatea
de a aplică concret cunoştinţele acumulate şi, pe de altă parte, de a stimula prin
activităţile participative integrarea studenţilor arhitecţi în comunitatea universitară şi
dezvoltarea sentimentelor de apartenenţa la aceasta. Studenţii care nu optează pentru
participarea la activitatile din timpul anului sau cei care nu sunt selectati pentru a
participa vor efectua practica în conformitate cu tema primită din partea şefului de an
pentru disciplina proiectare în prima zi de practică din vară.
Art. 4.5. Practica an V. Studenţii vor desfăşura activităţi specifice în cadrul unui birou de
proiectare pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz,
încheiată între FAU şi partenerul de practică. Astfel studenţii vor avea posibilitatea de a
acumula experienţă în ceea ce privesc activităţile specifice în cadrul unui birou de
proiectare. Studenţii vor fi îndrumaţi de un arhitect cu drept de semnătură din partea
organizaţiei care acordă acest drept în ţara respeciva (pentru România – OAR).
Art. 4.6. Practica an VI. Studenţii vor desfăşura activităţi specifice în cadrul unui birou
de proiectare pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz,
încheiată între FAU şi partenerul de practică pentru o perioada de 10 săptămâni, în
conformitate cu normele ARACIS. Această perioada vine în continuarea practicii de la
sfârşitul anului V şi va completa experienţa de pregătire profesională a viitorului arhitect.
Cap. 5. Evaluarea activităţii de practică.
Art. 5.1. Activitatea de practică se încheie cu acordarea unei note de la 1 la 10.
Art. 5.2. Evaluarea activităţii de practică se va realiza pe baza unui dosar denumit

Mapă de practică sau Lucrarea de practică. Conţinutul Mapei/Lucrării de practică va fi
stabilit de către coodonatorul de practică (şi cu membrii colectivului de îndrumare, după
caz). Lista coordonatorilor de practică se găseşte în Anexa nr. 2 la prezentul
regulament.
Art. 5.3. Pentru a promova studentul trebuie să primească minim nota 5. Studentul care
a absentat la mai mult de 25% din activităţi nu îndeplineşte condiţiile de participare la
evaluarea finală şi va fi declarat „neadmis”( „-2” în SINU). Studentul care nu preda
Mapa/Lucrarea de practică dar a participat la activităţi va fi declarat „absent” ( „0” în
SINU).
Art. 5.4. Notele vor fi acordate după cum urmează: Pentru anul I, II, III şi IV: de
coordonatorul activităţii de practică la propunerea îndrumătorului direct al studnetului şi
pe baza Mapei/Lucrării de practică. Pentru anul V şi VI de coordonatorul de practică şi
colectivul de îndrumare pe baza propunerii arhitectului cu drept de semnătură care a
îndrumat studentul precum şi pe baza Mapei de practică care reflectă activităţile
desfăşurate.
Cap. 6. Perioada de desfăşurare a activităţilor de practică.
Art. 6.1. Activitatea de practică se desfăşoară în perioada prevăzută în Structura anului
universitar aprobat prin Hotărârea Senatului UTCN pentru anul I, II, III, IV şi V iar pentru
anul VI în primele 10 săptămâni ale anului universitar.
Art. 6.2. Prin excepţie de la prevederile articolului anterior, studenţii anului I, II, III şi IV
pot desfăşura activităţile de practică şi în timpul anului universitar, înainte de perioada
prevăzută pe baza unei cereri (vezi Formularul în Anexa nr. 1 la prezentul regulament),
în afară orelor didactice, conform programărilor stabilite de către coordonatorii de
practică, în măsură posibilităţilor (de exmplu capacitatea de transport sau cazare pentru
anul I, proiecte pentru anul IV sau posibilităţi de timp şi/sau organizare pentru anul I şi
III).
Art. 6.3. Cererile pentru desfăşurarea practicii în timpul anului vor fi completate
personal de studenţi şi vor fi înmânate coordonatorului de practică. Coordonatorul de
practică va gestiona programarea activităţilor şi repartizarea studenţilor pentru
efectuarea acestor activităţi.

Anexa nr. 1.
Formular de cerere pentru desfăşurarea practicii în timpul anului (valabil pentru
activităţile de practică afetente anilor I, ÎI, III şi IV).

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
CERERE
de efectuare a practicii în timpul anului universitar
înainte de perioada prevăzută în Structura anului universitar
Subsemnatul / Subsemnata .............................................................................................
student/studentă în anul ......., grupa .....
prin prezenta solicit efectuarea practicii aferente anului .......... înainte de
perioada prevăzută în Structura anului universitar (luna iulie), în afara orelor didactice,
în măsura posibilităţilor de organizare, programare exitente.
......................................
Nume, semnatura

