RAPORT PRACTICĂ 2012
Studenţii specializării de Inginerie şi management în alimentaţie publică şi
agroturism au efectuat stagii de practică, în conformitate cu planul de
învăţământ şi cu prevederile legale, astfel:
- în anul 2 s-a efectuat practica de specialitate în domeniul alimentaţiei
publice la complexul alimentar şi restaurantul USAMV, în serii de
câte 15 studenţi, timp de o săptămână, pe parcursul semestrului 2; în
prealabil, studenţii au făcut analizele medicale prevăzute de legislaţia
muncii pentru unităţile de alimentaţie publică; analizele au fost
efectuate de către o clinică autorizată iar costurile au fost suportate de
facultate;
- în anul 3 s-a efectuat practica de specialitate în domeniul agroturism
la Centrul de Practică în Alimentaţie Publică şi Agroturism de la Bran,
unitate aflată în proprietatea USAMV. Studenţii au fost repartizaţi pe
serii de 20 de practicanţi, durata stagiului fiind de 2 săptămâni, pe
parcursul întregului an de studiu. Partenerii de practică din zona Bran,
cu care am avut încheiate convenţii legale de practică, au fost: Vila
Bran – 4 studenţi/serie, Hanul Bran - 4 studenţi/serie, Complex Wolf
– 2 studenţi/serie, Casa Bran - 2 studenţi/serie, Popasul Reginei - 3
studenţi/serie, Vraja Munţilor - 2 studenţi/serie, Pensiunea Carpatia 2 studenţi/serie, ANTREC Bran - 1 student/serie;
În afară de zona Bran, studenţii au efectuat stagii de practică de 2
săptămâni la următorii parteneri, cu care am avut încheiate convenţii de
practică: Pensiunea Nufărul, Comuna Crişan din Delta Dunării - 6
studenţi/serie, Pensiunea Cetate Balvanyos, Comuna Turia, Judeţul
Covasna, - 4 studenţi/serie, Pensiunea Casa Rustic, Moeciu, - 4
studenţi/serie,

Pensiunea

Lăcrămioara,

Comuna

Săcel,

Judeţul

Maramureş, - 2 studenţi/serie, Pensiunea Maria, Comuna Săcel, Judeţul
Maramureş, - 2 studenţi/serie;
- în anul 4 s-a efectuat practica de specialitate pentru întocmirea lucrării
de licenţă, în conformitate cu planul de învăţământ; durata practicii a
fost de 7 săptămâni iar studenţii au mers în zonele şi pensiunile unde
au avut studiile de caz din cadrul lucrărilor de licenţă.
În anul 2012, pe perioada vacanţei de vară, 25 de studenţi din cadrul
facultăţii noastre au beneficiat de stagii de practică plătite, la unităţi de
alimentaţie publică din Grecia.
Pentru buna desfăşurare a activităţii de practică, facultatea alocă următoarele
resurse materiale şi umane:
-

13 Lei/zi/student – diurna legală;

-

30.000 Lei/an – analizele medicale ale studenţilor;

-

200.000 Lei/an costul motorinei pentru autocarul şi microbuzul

proprii;
-

5.000 Lei/lună cost utilităţi Centrul de Practică în Alimentaţie Publică

şi Agroturism de la Bran;
-

2 administratori şi o îngrijitoare la Centrul de Practică în Alimentaţie

Publică şi Agroturism de la Bran;
-

Un şef de lucrări şi un specialist în alimentaţie publică pentru practica

de specialitate în domeniul alimentaţiei publice la restaurantul USAMV;
-

Un asistent pentru efectuarea instructajelor de protecţia muncii şi

programarea studenţilor;
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