În atenția studenților din anul 3 nivel licență

Începînd din acest an, Planurile de învățămînt ale anului 3 Licență prevăd o disciplină numită Practică
profesională, de 2 semestre a cîte 1 oră pe săptămînă. Conform deciziei Consiliului Facultății de Litere,
disciplina se va face de către studenți sub coordonarea cadrului didactic care le va îndruma lucrarea de
licență și va consta în pregătirea și redactarea lucrării de licență.
Date despre obținerea notei la această disciplină se găsesc în Ghidul de practică profesională 2017-2018,
pe site-ul Facultății de Litere, la rubrica Studenți.
Pentru eficiență, reamintim aici studenților art. 3.1. din acest Ghid, unde se spun următoarele:
3.1. (…) Până la sfârşitul lunii octombrie, studenţii din anul III au obligaţia de a obţine acordul unui
cadru didactic, pentru a realiza lucrarea de licenţă, sub îndrumarea acestuia, în decursul anului. Acest
Acord pentru realizarea lucrării de licenţă (N.B.: formular descărcabil din Ghidul de practică) se va
preda responsabilului de practică al specializării A pînă la sfîrșitul lunii octombrie.
Aceste proceduri privesc obținerea de notă/credite la disciplina Practică profesională, în anul 3 Licență.
Calendarul înscrierii la examenul de licență, care implică și susținerea unei lucrări de licență, și care
prevede depunerea la Secretariatul Facultății a unui altfel de dosar, este unul diferit, pentru care vă rugăm
să urmăriți celelalte anunțuri ale Facultății. La examenul de licență se pot înscrie persoane care au absolvit
programele de studii cu ani în urmă, pe baza altor planuri de învățămînt etc., și care nu sunt deci vizate de
această disciplină, din noile planuri de învățămînt.
Puteți obține alte informații despre disciplina Practică profesională din Ghidul de practică, de la
responsabilul de practică al Specializării A la care sunteți înscriși (lista lor se descarcă din Ghidul de
practică) sau de la prodecanul responsabil cu practica profesională, în orele de permanență la decanat ale
acestuia.
Cluj-Napoca, 23 octombrie 2017
Prof. dr. Ioana Bican
Prodecan responsabil cu practica profesională a studenților
(permanență la Decanat: miercurea 10-12)

