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3. Avizare Conf. univ. dr.
George Mihail MAN
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3. SCOPUL PROCEDURII

Procedura stabileşte modalitatea şi responsabilităţile privind alegerea de către studenţi a
disciplinelor opţionale şi facultative, propuse în Planul de învăţământ ale programelor de studii
existente în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, pentru asigurarea unui nivel
adecvat şi unitar privind calitatea învăţământului.

4. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică la toate programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie
Fizică şi Informatică pentru a facilita alegerea disciplinelor opţionale şi facultative din Planurile
de învăţământ de către student, pentru a eficientiza elaborarea şi redactarea Statelor de funcţiuni
ale departamentelor şi pentru a dirija procesul de îndrumare al studenţilor cu privire la modul în
care se aleg disciplinele opţionale şi facultative din Planurile de învăţământ.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei cu completările şi modificările
ulterioare;
- Carta Universităţii;
- Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti pentru studii universitare de
licenţă/ master – REG-75-06/REG-75-07;
- Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ
– REG-71-03;
- Metodologia de evaluare externă a ARACIS;
- Standardele specific ARACIS, valabile începând cu 1 Octombrie 2017.

6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

6.1. Termeni şi 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, 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.

Disciplină opţională – disciplină ce vizează aprofundarea unor direcţii particulare de
studiu, precum şi specializarea studenţilor. Acestea se aleg dintr-un pachet de mai multe
discipline iar, după exprimarea opţiunii, devin obligatorii , fiind necesară promovarea de către
student. De regulă, parcurgerea oricăreia din disciplinele aflate în pachet presupune același
număr de ore pentru activitățile didactice, același număr de puncte de credit și același timp alocat
studiului individual.

Disciplină facultativă - disciplină oferită atât din domeniul programului de studii, cât şi din
alte domenii complementare; participarea la o astfel de disciplină este condiţionată de formarea
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unei grupe de studii. Creditele obţinute la disciplinele facultative sunt peste cele minim
obligatorii.

Îndrumător de an – cadru didactic care sprijină şi impulsionează activitatea profesională
şi moral-cetăţenească a studenţilor unui program de studii şi cu care studenţii păstrează
legătura permanentă în vederea soluţionării diferitelor probleme ştiinţifice şi sociale.
Îndrumătorul de an este nominalizat de către departamentul din care face parte.

Contractul de studii şi Anexa anuală la Contractul de studii, documente care certifică
încadrarea studentului în procesul de învăţământ şi includerea în formaţiile de studiu. Contractul
nu poate fi reziliat în timpul anului universitar.

6.2. Abrevieri
- UPIT - Universitatea din Piteşti;
- FSEFI - Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică;
- DAMK- Departamentul Aistenţă Medicală şi Kinetoterapie;
- DEFS - Departamentul Educaţie Fizică şi Sport;
- DIMSIA - Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate;
- DMI - Departamentul Matematică Informatică;
- DSN - Departamentul Ştiinţe ale Naturii.

7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1 Disciplinele opţionale din planurile de învăţământ ale programelor de studii din cadrul FSEFI
sunt grupate pe ani de studii şi semestre astfel încât să urmeze direcţii de formare profesională (2
pachete de discipline opţionale din care se alege un pachet) sau sunt grupate pe pachete de 2 sau
mai multe discipline din care se alege o disciplină.
5.2 Disciplinele opţionale, după alegere de către student, devin obligatorii, iar numărul de puncte
de credit aferent acestor discipline face parte din cele 60 de puncte de credit obligatorii pentru un
an de studiu.
5.3. Disciplinele facultative au punctele de credit peste cele minim obligatorii. Nepromovarea
acestor discipline, implică absenţa lor în Suplimentul al Diplomă.
5.4. Studenţilor li se prezintă disciplinele opţionale după cum urmează:
- pentru studenţii din anul I de studii planul de învăţământ va fi prezentat la înmatriculare;
- pentru studenţii din anii II, III şi IV planul de învăţământ va fi prezentat de îndrumătorii de
an în ultimele 2 săptămâni din semestrul al doilea al anului universitar precedent.
5.5. La întâlnirea cu studenţii îndrumătorul de an va completa un tabel nominal cu opţiuni
conform modelului prezentat în Anexa 1. Dacă numărul celor prezenți este mai mic decât 75%
din efectivul colectivului, atunci îndrumătorul de an reprogramează o nouă întâlnire. Acelaşi
tabel va fi completat şi de către studenţii anului I, la înmatriculare.
5.6. Tabelul cu opţiunile studenţilor din anii II, III şi IV de studii se predă la secretariatul
facultăţii cel târziu în ultima săptămână a semestrului II, iar cel cu opţiunile studenţilor din anul I
la finalul perioadei de înmatriculare.
5.7. Copiile tabelelor nominale se predau directorilor de departament, iar originalele se arhivează
în secretariatul decanatului.
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5.8. Directorii de departament vor analiza opţiunile studenţilor şi în funcţie de direcţia de
specializare care a întrunit cele mai multe solicitări, precum şi de strategia facultăţii vor  propune
decanului  disciplinele opţionale şi facultative  care  vor  funcţiona  în  anul universitar următor.
5.9. Decizia de stabilire și susținere a uneia sau mai multor discipline dintr-un pachet opțional se
ia de către Consiliul Facultății, ținându-se seama ca numărul minim de studenți care vor
frecventa disciplina să fie cel puţin egal cu numărul minim impus de conducerea universită ții
pentru o formaţie de predare.
5.10. În cazul în care opțiunile sunt împarțite și nu se atinge pragul minim de 30, decizia de
stabilire și susținere a unei discipline se ia funcție de numărul majoritar al opțiunilor studenților.
Respectiva sau respectivele discipline urmează să fie normate în Statul de funcțiuni al
departamentului.
5.11. Decizia de susținere a unei discipline liber aleasă (facultativă) se ia de către Consiliul
Facultății, ținându-se seama ca numărul minim de studenți care vor frecventa disciplina să fie cel
puţin egal cu numărul minim impus de conducerea universității, precum și de criterii de eficiență
economică. Respectiva disciplină urmează să fie normată în Statul de funcțiuni al
departamentului.
5.12. În cazul cursurilor facultative organizate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic înscrierea se face la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie. Parcurgerea modulelor de pregătire psihopedagogică se poate efectua în regim de
subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, în funcţie de regimul în care studenţii sunt
înmatriculaţi la specializarea de bază, potrivit prevederilor legale şi ale cartei universitare.

8. RESPONSABILITĂŢI

6.1 Directorul de departament are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) furnizează secretariatului planul de învăţământ şi fişele disciplinelor;
b) prezintă situaţia disciplinelor opţionale şi facultative solicitate în scris de către studenţi şi
propune care sunt disciplinele opţionale şi facultative care vor funcţiona în anul universitar
următor;
c) desemnează îndrumătorii de an care să monitorizeze modul de exprimare a opţiunilor privind
disciplinele opţionale şi facultative.

6.2 Decanul are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a)  monitorizează procesul de alegere a disciplinelor opţionale şi facultative;
b) supune aprobării Consiliului Facultăţii propunerea privind disciplinele opţionale şi facultative
care vor funcţiona în anul universitar următor.

6.3. CEAC-F şi RCD au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) verifică respectarea acestei proceduri în zona lor de responsabilitate;
b) păstrează înregistrările cerute de desfăşurarea curentă a activităţilor referitoare la alegerea
disciplinelor opţionale şi facultative.

6.4. Secretariatul decanatului are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) îndrumă studenţii din anul I în completarea tabelelor cu disciplinele opţionale şi facultative;
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b) colectează şi arhivează tabelele nominale cu opţiunile pentru disciplinele opţionale şi
facultative;
c) transmite copii după tabelele nominale directorilor de departament.

6.5. Studentul are următoarele responsabilităţi:
a) alegerea disciplinelor opţionale oferite în Planul de învăţământ;
b) exprimarea opţiunilor în momentul solicitării şi la termenele stabilite;
c) completarea la timp a Anexei anuale de la Contractul de studii;
d) acceptarea ofertei care a îndeplinit condiţiile descrise în prezenta procedură.

9. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE

Anexa anuală la Contractul de studii;
Anexa 1 - Tabel nominal pentru exprimarea opţiunilor.

10. ANEXE ŞI FORMULARE

Anexa 1 - Tabel nominal pentru exprimarea opţiunilor

Dispoziții finale
Prezenta procedură, aprobată în şedinţa CONSILIUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE,

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ a UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI în data de
…………………................ şi intră în vigoare începând cu data ........................................ .
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ANEXA 1

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

TABEL NOMINAL PENTRU EXPRIMAREA OPŢIUNILOR

Programul de studiu.................................. Anul de studiu.............................................

Nr.
crt.

Nume şi
prenume

Pachet
opţional I

Pachet
opţional
II

Pachet
opţional III

Discipline
facultativ
e

Semnătura
studentuluiD1 D2 D1 D2 D1 D2

1.
2.
3.
......

Notă: Disciplinele alese de student vor fi notate cu X
Legendă:
D1...........
D2........
…….

Data ....................... Îndrumător de an,
Numele şi prenumele..........................................
Semnătura
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11. LISTA DE DIFUZARE

Nr.
Facultate/

Compartiment Nume prenume Data primirii Semnătură Data retragerii Semnătură

1. Membri DAMK
2. Membri DEFS
3. Membri DIMSIA
4. Membri DMI
5. Membri DSN
6. Secretariatul FSEFI
7. Pagina WEB FSEFI



PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
privind

ALEGEREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE ŞI FACULTATIVE
LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ

ŞI INFORMATICĂ

Cod: PO-FSEFI-04

Ediţia 1

Revizia 0

Page 9 of 9

12. CUPRINS

Nr.
crt.

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina

Pagina de gardă 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi

aprobarea ediţiei
2

2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 2
3. Scop 3
4. Domeniu de aplicare 3
5. Documente de referinţă 3
6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură 3
7. Descrierea activităţii 4
8. Responsabilităţi 5
9. Anexe şi formulare 5
10. Anexa 1 7
11. Lista de difuzare 8
12. Cuprins 9


