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 Stagiile de practică prevăzute în planul de învăţământ pentru anul universitar 2021-2022 se vor 
desfăşura la sfârşitul semestrului al II-lea, în perioada  27 iunie 2022-17 iulie 2022, conform calendarului  
afişat  pe site-ul Facultăţii de Istorie şi Filosofie. 
http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/diverse/2021/Structura_anului_univ2021-2022_Ro+Hu.pdf 

 Studenţii au posibilitatea să opteze între trei modalităţi de efectuare a practicii: 

 Stagiu de practică organizat de Facultatea de Istorie şi Filosofie. Facultatea facilitează 
obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe 
http://hiphi.ubbcluj.ro/practica/Lista institutiilor partenere   

  Stagiu de practică propus de student; identificarea locului de desfăşurare a practicii este 
obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de 
muncă după absolvire.  

 Stagiu de practică la locul de muncă. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la 
locul de muncă, dacă sunt asigurate condiţiile pentru acumularea competenţelor 
prevăzute (respectiv activităţile desfăşurate la locul de muncă sunt în corelaţie cu 
specializarea de la care provine studentul) şi dacă persoanele juridice angajatoare se 
încadrează în prevederile legii. 

Indiferent de soluţia pentru care optează, studentul are obligaţia de a alege instituţia parteneră împreună 
cu profesorul coordonator de practică al specializării de la care provine. 
(http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/practica/2020/Lista_responsabili_practica.pdf) 

Informaţii detaliate privind modul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică, documentele 
necesare, evaluarea stagiilor de practică se pot obţine de la profesorul coordonator de practică al 
specializării şi de pe site-ul facultăţii secţiunea Practică  (http://hiphi.ubbcluj.ro/studenti/practica.html).  

În atenţia studenţilor de la specializarea Istorie, an I şi II, linia română.  

Studenţii de la specializarea Istorie, anul I şi II pot opta pentru efectuarea stagiului obligatoriu de practică 
în domeniul istoriei antice, medievale, moderne sau contemporane. Studenţii sunt încurajaţi să opteze 
pentru efectarea stagiului de practică în domeniul în care doresc să se specializeze. Menţionăm însă că 
alegerea unui stagiu de practică în oricare din cele patru domenii nu presupune obligativitatea 
studentului de a alege respectiva specializari în anul III al studiilor de licenţă. 

 


