MINISTERULUI EDUCA IEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Liber Interna ional din Moldova
Facultatea tiin e Economice

ACORD
PRIVIND PRACTICA DE STUDIU
Nr.________
din “___”_____________201__
Subsemna ii Universitatea Liber Interna ional din Moldova în persoana Decanul
Facult ii “ tiin e Economice”______________________________________ , pe de o parte, i
___________________________________________________________________ în persoana
___________________________________________ pe de alt parte, au încheiat actualul acord
privind urm toarele:
CAPITOLUL 1
_____________________________________________________________________ se oblig :
(denumirea institu iei, întreprinderii, organiza iei)

1.1

primeasc în perioada de la ___________201__ pîn la ____________201__ studentul(a)
___________________________specialit ii
______________________________________ pentru efectuarea practicii de produc ie.
1.2
pun la dispozi ia studen ilor ULIM materialele necesare pentru buna desf urare a
practicii de produc ie.
1.3 creeze studen ilor condi ii adecvate pentru realizarea programului practicii de produc ie i
anume:
Punerea la dispozi ia lor a locurilor de munc conform programului practicii de produc ie.
Numirea unor coordonatori califica i.
Ne admiterea transfer rii studen ilor practican i la lucr ri neprev zute de programa i
planurile calindaristice ale practicii.
Oferirea posibilit ii de a se folosi de fondul de c i de care dispune biblioteca întreprinderii
(institu iei), de materiale didactice i desenele tehnice necesare studen ilor la efectuarea
lucr rilor practice.
Oferirea informa iei necesare pentru elaborarea tezei de licen .
Asigurarea studen ilor cu condi ii decente de munc , i familiarizarea lor cu regulile i
normelor tehnicii securit ii.
Instruirea studen ilor practican i privind tehnica securit ii i atestarea lor.
Remunerarea corespunz toare a studen ilor practican i, în baza acelora i temeiuri de
retribuire a angaja ilor întreprinderii (institu iei) respective, în caz c ei vor ocupa locuri de
munc incluse în state de func ii sau execut lucr ri cu remunerarea în acord.
Evaluarea (cu note) de c tre coordonatori practicii de produc ie, dup finisarea ei, conform
calit ii lucr rilor efectuate i d rii de seam .
CAPITOLUL2
Universitatea Liber Interna ional din Moldova se oblig :
2.1 S repartizeze studen ii la practic în corespundere cu punctul 1.1. al prezentului acord.
2.2.
coordoneze cu întreprinderea (institu ia) toate aspectele referitor la organizarea i
desf urarea practicii de produc ie.
1.1 asigure metodic (programa practicii, agenda studentului, etc.) desf urarea practicii.
1.2 efectuieze conducerea metodic i controlul sistematic al studen ilor -practican i.
1.3 participe împreun cu coordonatorii practicii de la institu ia respectiv , la evaluarea
cuno tin elor suden ilor-practican i.

CAPITOLUL3
3.1. Acordul intr în vigoare din momentul semn rii lui i este valabil pîn la încheerea
practicii.
3.2. Acordul este întocmit în dou exemplare, din care unul se p streaz la întreprindere
(institu ie), iar altul la catedra de profil.
Adresele juridice ale p
ULIM:
Str. Vlaicu Pîrc lab, nr.52,
or. Chi in u, MD – 2012,
Republica Moldova.
Tel: (3732) 220029
Fax: (3732) 220028
E-mail: economics@ulim.md
www.ulim.md

ilor:
_____________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Semn turile
Decanul Facult ii tiin e Economice
BURLACU Natalia
_________________________
“____”______________201__

“___”_______________201__

