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3. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care se realizează alegerea de către studenţi a disciplinelor

opţionale/ facultative propuse în planurile de învăţământ ale programelor de studii existente în
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie.

4. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se utilizează în cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie pentru toate

programele de studii.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
– Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare
– Legea 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei cu completările şi modificările

ulterioare
– Carta Universităţii din Piteşti
– Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti. Studii universitare de licenţă –

Cod: REG-75-06, ed. 2, rev. 1
– Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea şi aprobarea planurilor de

învăţământ – Cod: REG-71-03, ed. 1, rev. 0

6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

6.1.Termeni şi definiţii
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.
Parcurgerea oricăreia din disciplinele aflate în pachet presupune acelaşi număr de ore pentru
activităţile didactice, acelaşi număr de puncte de credit şi acelaşi 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 unei
grupe de studii cu un anumit număr de studenţi.
Îndrumător de an – cadru didactic nominalizat de către departamentul din care face parte să
se ocupe de studenţii unui an de studii de la un program gestionat de departmental respectiv.

6.2. Abrevieri
UPIT- Universitatea din Piteşti;
FMT-Facultatea de Mecanică şi Tehnologie;
DAT – Departamentul Autovehicule şi Transporturi;
DFMI – Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial.

7. DESCRIERE PROCEDURĂ
7.1 Disciplinele opţionale din planurile de învăţământ ale programelor de studii din cadrul

FMT sunt grupate pe semestre astfel încât să urmeze direcţii de formare profesională ( minim 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.
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7.2 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.

7.3 Studenţilor li se prezintă disciplinele opţionale după cum urmează:
– pentru studenţii din anul I de studii planul de învăţământ şi fişele disciplinelor se vor

prezenta la înmatriculare;
– pentru studenţii din anii II, III şi IV planul de învăţământ şi fişele disciplinelor vor fi

prezentate de îndrumătorii de an în ultimele 2 săptămâni din semestrul al doilea al anului
precedent.

7.4 La întâlnirea cu studenţii îndrumătorul de an va completa un tabel nominal cu opţiuni
conform modelului prezentat în Anexa 1. Dacă numărul celor prezenţi 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.
7.5 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.

7.6 Copiile tabelelor nominale se predau directorilor de departament, iar originalele se
arhivează în secretariatul decanatului.

7.7 Departamentele vor analiza opţiunile studenţilor şi în funcţie de strategia fiecărui
departament directorii de departament vor transmite decanului disciplinele opţionale care vor
funcţiona în anul universitar următor. Respectiva sau respectivele discipline urmează să fie
normate în Statul de funcţiuni al departamentului.

7.8 Decizia de susţinere a unei discipline liber aleasă (facultativă) se ia de către consiliul
facultăţii, ţinându-se seama de criterii de eficienţă economică. Respectiva disciplină urmează să
fie normată în Statul de funcţiuni al departamentului.

7.9 În cazul cursurilor facultative organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil
Psihopedagogic înscrierea se face la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.

8. RESPONSABILITĂŢI
8.1 Directorul de departament are următoarele responsabilităţi:
a) furnizează secretariatului planul de învăţământ şi fişele disciplinelor;
b) desemnează îndrumătorii de an care să monitorizeze modul de exprimare a opţiunilor

privind disciplinele opţionale şi facultative;
c) prezintă situaţia disciplinelor opţionale şi facultative solicitate de către studenţi şi

propune care sunt disciplinele opţionale şi facultative care vor funcţiona în anul universitar
următor.

8.2 Decanul are următoarele responsabilităţi:
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.
8.3 Secretariatul decanatului are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) îndrumă studenţii din anul I în completarea tabelelor cu disciplinele opţionale şi

facultative;
b) colectează şi arhivează tabelele nominale cu opţiunile pentru disciplinele opţionale şi

facultative;
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c) transmite copii după tabelele nominale directorilor de departament.

9. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE
Înregistrările din cadrul prezentei proceduri sunt tabelele cu opţiunile studenţilor.

10. ANEXE ŞI FORMULARE
Anexa 1 - F01-PO-FMT-02 - Tabel nominal pentru exprimarea opţiunilor
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COD F01- PO-FMT-01

ANEXA 1
Universitatea din Piteşti
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

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
facultative

Semnatura
studentuluiD1 D2 D3 D4 D5 D6

1.

Notă: Disciplinele alese de student vor fi notate cu X
Legendă:
D1...........
D2........
D3……..
D4...........
D5........
D6………

Îndrumător de an,
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11. LISTA DE DIFUZARE

Nr.
crt. Structură Nume şi prenume

Data
primirii Semnătură

Data
retragerii Semnătură

1. Director DAT
2. Director DFMI

3. Secretariatul FMT

4 Pagina WEB FMT

12. CUPRINS

Numărul
componentei

în cadrul
procedurii

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina

PAGINA DE GARDĂ 1
1 LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA,

VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/REVIZIEI 2
2 SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI REVIZIILOR ÎN

CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII 2
3 SCOP 3
4 DOMENIU DE APLICARE 3
5 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3
6 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR

UTILIZAŢI ÎN PROCEDURĂ 3
7 DESCRIERE PROCEDURĂ 3
8 RESPONSABILITĂŢI 4
9 ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 5
10 ANEXE ŞI FORMULARE 5
11 LISTA DE DIFUZARE 7
12 CUPRINS 7


