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I. Scopul procedurii 
 

Art. 1. Procedura stabilește modul în care se realizează alegerea de către studenți a disciplinelor 
opționale/facultative propuse în planul de învățământ al programelor de studii existente în cadrul 
Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești.  
 

II. Definiții 
 

Art. 2. În scopul prezentei proceduri, disciplinele opționale și disciplinele facultative se definesc 
astfel: 

 
1. Disciplină opțională - disciplină aleașă din oferta de discipline a programului de studii, 

necesară completării pachetului obligatoriu din trunchiul sau din ramura de specializare; 
După alegere, disciplina opțională capătă caracter de obligativitate, fiind necesară 
promovarea ei de către student.  

2. Disciplină facultativă - disciplină oferită atât din domeniul programului de 
studii/specializării, cât și din alte domenii complementare; participarea la o astfel de 
disciplină este condiţionată de formarea unei grupe de studii, dimensiunea acesteia fiind 
stabilită de departamentul în al cărui plan de învățământ se găsește. 

 
III.  Informarea studenților 

 
Art. 3. Studenților li se prezintă modulul de discipline opționale și facultative din planul de 
învățământ aferent anului de studii:  
a) pentru studenții din anul I de studii (licență și master), planul de învățământ și fișele disciplinelor 
se vor prezenta la înmatriculare;  
b) pentru studenții din anii II, III, planul de învățământ și fișele disciplinelor se vor prezenta la 
finalul semestrului al doilea din anul I (pentru alegerea opționalelor și a facultativelor 
corespunzătoare anului II), respectiv din anul II (pentru alegerea opționalelor și a facultativelor 
corespunzătoare anului III); 
 
Art. 4 Prezentarea planului de învățământ se face prin cel puțin una dintre modalitățile de mai jos: 
- pe pagina web a departamentului care gestionează disciplinele;  
-la avizierul facultății de către secretariat; 
-prin intermediul îndrumătorilor de an. 
Fiecare disciplină va fi prezentată în câteva rânduri (obiective, conținut, cerințe). Aceste informații 
vor fi centralizate la nivel de departament, astfel încât să poată fi transmise secretariatului (pentru a 
fi utilizate la înmatriculare) și îndrumătorilor de an. 
 
Art. 5 În cazul disciplinelor opționale, studenții vor fi informați că vor fi repartizați din oficiu, dacă 
nu-și exprimă opțiunea. 
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IV. Alegerea disciplinelor opționale / facultative 
 

Art. 6 Pe baza informațiilor primite, studenții optează în scris pentru disciplinele opționale și 
facultative pe care doresc să le urmeze, completând:  
- o cerere (Anexa 1) – pentru studenții din anul I (licență și master); 
- un tabel nominal (Anexa 2) – pentru studenții din anii II și III. 
a) pentru studenții din anul I de studiu, cererile pentru disciplinele opționale și facultative vor fi 
incluse în dosarul studenților și, după înmatricularea acestora, vor fi înmânate îndrumătorului de an 
pentru a fi centralizate, sub formă de tabel (Anexa 3);  
b) pentru studenții din anii II și III tabelul nominal pentru disciplinele opționale și facultative va fi 
înmânat de către îndrumătorul de an șefului de grupă, în vederea completării, la sfârșitul anului I 
(pentru disciplinele de anul II), respectiv la sfârșitul anului II (pentru disciplinele de anul III). 
 
Art. 7 Tabelul cu opțiunile studenților este predat de către îndrumătorul grupei directorului de 
departament, cel târziu în ultima săptămână a semestrului II.  
 
Art. 8 Directorii de departament propun, pe baza tabelelor respective, disciplinele opționale și 
facultative ce se studiază în anul universitar respectiv. Propunerile sunt înaintate consiliului 
departamentului pentru a fi avizate. 
 
Art. 9 În cazul cursurilor facultative organizate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, înscrierea se face la secretariatul acestuia, după regulile proprii.  
 

V. Aprobarea disciplinelor opționale 
  
Art. 10 Directorii de departament vor analiza opțiunile studenților și, în funcție de strategia 
departamentului, vor propune disciplinele opționale/facultative care se vor studia în anul universitar 
următor.  
 
Art. 11 Consiliul departamentului va analiza și va decide care sunt disciplinele opționale și 
facultative care vor fi studiate în anul universitar următor.  

 
Art. 12. Studenții vor fi informați privind decizia consiliului departamentului prin cel puțin una 
dintre modalitățile de mai jos: 
- prin afișare pe pagina web a departamentului care gestionează disciplinele;  
- prin afișare la avizierul facultății de către secretariat; 
-prin intermediul îndrumătorilor de an. 
 

VI. Dispoziții finale 
 

Art. 13. Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Consiliul Facultății. 
Art. 14 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competența Consiliului Facultății.  
 
ANEXE: 
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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 
DEPARTAMENTUL………………………………………………. 
PROGRAMUL DE STUDIU…………………………………………. 
 
Anexa 1 – Cerere pentru alegerea disciplinelor opționale care se vor studia în anul I 
 
Tabelul nr. 1 – Discipline opționale 
 
Nr.crt. Pachet optional I Pachet optional II 
 D1 D2 Dn D1 D2 Dn 
       
 
Tabelul nr. 2 – Discipline facultative 
 
Nr.crt. Discipline facultative 
 D1 D2 Dn 
    
 
 
- D1 – Se va include denumirea disciplinei în conformitate cu planul de învățământ și fișa de 
disciplină. 
- Se va alege o singură disciplină din fiecare pachet de opționale, prin marcare cu ”X”. 
 
 
Prezentarea disciplinelor opționale 
 
D1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prezentarea disciplinelor facultative 
 
D1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numele și prenumele studentului: 
Semnătura: 
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FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 
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ANUL DE STUDIU:……………….. 
 
Anexa 2 – Tabel pentru alegerea disciplinelor opționale care se vor studia în anii II, III 
 
Tabelul nr. 1 – Discipline opționale 
 
Nr.crt. Numele și prenumele Pachet optional I Pachet optional II 

D1 D2 Dn D1 D2 Dn 
        
 
Tabelul nr. 2 – Discipline facultative 
 
Nr.crt. Numele și prenumele Discipline facultative 

D1 D2 Dn 
     
 
 
- D1 – Se va include denumirea disciplinei în conformitate cu planul de învățământ și fișa de 
disciplină. 
- Se va alege o singură disciplină din fiecare pachet de opționale, prin marcare cu ”X”. 
 
 
Prezentarea disciplinelor opționale 
 
D1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prezentarea disciplinelor facultative 
 
D1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numele și prenumele îndrumătorului de an: 
Semnătura: 
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Anexa 3 – Tabel centralizator pentru alegerea disciplinelor opționale care se vor studia în anii II, III 
 

Tabelul nr. 1 – Discipline opționale 
 
Nr.crt. Pachet optional I Pachet optional II 

D1 D2 Dn D1 D2 Dn 
       
 
Tabelul nr. 2 – Discipline facultative 
 
Nr.crt. Discipline facultative 

D1 D2 Dn 
    
 
 
- D1 – Se va completa sub denumirea fiecărei discipline, numărul de studenți care au optat pentru 
ea. 

 
Numele și prenumele îndrumătorului de an: 

Semnătura: 
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LISTA DE DIFUZARE 
 
 
Nr. Facultate/ 

Compartiment 
Nume 

prenume 
Data 

primirii 
Semnătură Data 

retragerii 
Semnătură 

1. Secretariat FTLIA      
2. Departament Teologie      
3. Departament Limbă şi 

literatură, Istorie şi Arte 
     

4. Departament Limbi 
Străine Aplicate 

     

5. Pagina WEB      
 
 
 


