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1. SCOP
Prin prezenta procedură, se stabilesc responsabilitățile și metodele prin care se aleg disciplinele
opționale, pentru asigurarea unui nivel adecvat şi unitar privind calitatea învățământului.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura de lucru privind alegerea disciplinelor opţionale se utilizează pentru:
 cunoaşterea, respectarea şi aplicarea acestora de către întregul personal implicat în
activităţile de întocmire a Statelor de funcţii;
 utilizarea ca document de referinţă pentru evaluarea modului în care s-au desfăşurat
activităţile privind întocmirea Statelor de funcţii.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ




Legea învăţământului nr. 1/2011;
Regulament privind întocmirea statelor de funcții – Universitatea din Pitești;
Regulament privind activitățile profesionale studențești, studii universitare de licență–
Universitatea din Pitești.

4. DEFINIŢII
Disciplina - este elementul formativ de bază care reprezintă activităţi unitare atribuite unui
conţinut formativ distinct. Disciplina poate fi constituită din activităţi de curs (prelegere),
seminar, laborator, proiect, teme individuale programate de curs, practică etc. Fiecare disciplină
are o durată totală de un semestru, conţine o formă de evaluare, în urma căreia studentul obţine o
notă finală şi acumulează creditele asociate disciplinei.
Disciplina opţională /la alegere (cod A) - disciplina aleasă din oferta de discipline a facultăţii,
necesară completării pachetului obligatoriu din trunchi sau din ramura de specializare; după
alegere, disciplina opţională capătă caracter de obligativitate pentru promovarea ei de către
student.
5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Planurile de învăţământ ale programelor de studii de licenţă organizate în cadrul Facultăţii de
Științe Economice şi Drept cuprind discipline opționale grupate pe ani de studii și semestre astfel
încât să urmeze direcţiile de formare profesională propuse.
Disciplinele opţionale după alegere de către student capătă caracter de obligativitate pentru
promovarea ei numărul de puncte de credit fac parte din cele 60 de puncte obligatorii.
Începând cu 1 iunie, îndrumătorii de an vor face cunoscută prin afișare la avizier și pe site-ul
facultății, lista și fișele disciplinelor opționale oferite în anul universitar următor pentru fiecare
an de studiu.
Responsabilitatea numirii cadrelor didactice care vor elabora fișele disciplinelor din pachetele de
discipline opționale revine directorilor de departament.
Studenții au posibilitatea să-și aleagă disciplinele opționale care vor fi studiate în anul universitar
următor până la data de 14 iunie. Alegerea disciplinelor se realizează sub coordonarea
îndrumătorului de an.
Disciplinele opționale vor fi selectate în funcţie de opţiunile studenţilor. Exprimarea opţiunilor
studenţilor se face pe baza unei declarații date. Din fiecare pachet de discipline opţionale se vor

organiza cursuri pentru o singură disciplină în funcție de opțiunile majoritare ale studenților.
Studenţii care nu şi-au exprimat opţiunea până la data de 14 iunie vor fi repartizaţi automat la
disciplina pentru care se va organiza cursuri.
Îndrumătorul de an centralizează solicitările studenţilor până la 15 iunie.
În urma alegerii disciplinelor opționale, în statele de funcţii se normează disciplinele care au
întrunit cele mai numeroase solicitări din partea studenţilor.
Definitivarea procesului de selecție a disciplinelor opționale, se face în şedinţa de departament,
până la 20 iunie, sub răspunderea directorilor de departament.
În urma alegerii disciplinelor opționale, în statele de funcţii se normează cel mult două direcţii
care întrunesc simultan următoarele condiţii rezultate din opţiunile:



pentru direcţia de specializare s-a constituit o formaţie de predare de cel puţin 25 de
studenţi;
direcţiile opţionale au întrunit cele mai numeroase solicitări din partea studenţilor.
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