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1. SCOP 
 

Scopul procedurii constă în asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea 

activității de alegere a disciplinelor opționale și facultative de către studenții și masteranzii de la programele de 

studii gestionate de Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică din cadrul Facultății de 

Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare a Universităţii din Piteşti, urmărindu-se realizarea unui învățământ 

centrat pe student. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
 

Procedura se aplică la nivelul formațiilor de studenți de la programele de studii gestionate de departament. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. Externe 

 Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificarile și completarile ulterioare;  
 

3.2. Interne  

 Carta Universităţii din Pitești; 
 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 

4.1 Definiţii 
 

Îndrumător de an – cadru didactic, membru al departamentului, nominalizat să se ocupe de studenții unui an de 

studii de la un program gestionat de departament, în conformitate cu activitățile precizate în prezenta procedură. 

Pachet de discipline opționale – grup de 2 sau 3 discipline prevăzute în Planul de învățământ, care fac parte 

din categoria celor impuse (necesare pentru absolvirea programului de studii) și din care studentul/masterandul 

poate să opteze pentru o disciplină. De regula, 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 liber aleasă (facultativă) – disciplină care nu este necesară pentru absolvirea programului de studii, 

dar prin care se pot oferi studenților/masteranzilor cunoștințe noi, complementare celor însușite la parcurgerea 

disciplinelor impuse. Punctele de credit alocate acestor discipline sunt suplimentare totalului de 240/120 puncte 

de credit obținute de student/masterand la absolvirea programului de studii universitare de licență/master și sunt 

menționate distinct în foaia matricolă.   

4.2 Abrevieri 
 
UPIT – Universitatea din Pitești 
FECC – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 
DECIE – Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
 

5.1. Generalități 
 

Planurile de învățământ ale programelor de studii prevăd, pe lângă discipline obligatorii (impuse) și pachete de 

discipline opționale (formate din 2 sau 3 discipline), respectiv discipline facultative. Prin posibilitatea de alegere a 

acestora se asigură flexibilitatea procesului de învățământ, oferindu-se studenților variante multiple din care să își 

aleagă traiectoria dorită la parcurgerea planului de învățământ. Planurile de învățământ asigură cel puțin 10% 

discipline opționale, respectiv minim 10% discipline facultative din totalul disciplinelor. Studenții și masteranzii 

sunt permanent în centrul atenției colectivului de cadre didactice, a conducerii departamentului și facultății, astfel 

încât să li se asigure un proces de învățământ de calitate. În acest sens, rolul îndrumătorilor de an este unul 

important, aceștia coordonând colectivele de studenți pentru a parcurge activitățile planificate din prezenta 

procedură. 

 

5.2. Beneficiari 

- studenții și masteranzii din DECIE 
- membrii DECIE 

 
5.3.  Activitatea propriu-zisă 
 
5.3.1. În prima întâlnire cu colectivul de studenți/masteranzi îndrumat, de la începutul semestrului 2 al fiecărui an 
universitar (primele 2 saptămâni din luna martie), cadrul didactic îndrumător prezintă pachetele de discipline 
opționale, respectiv disciplinele facultative (liber alese) prevăzute în planul de învățământ pentru următorul an 
universitar. 
5.3.2. La respectiva întâlnire, îndrumătorul de an face cunoscute studenților următoarele aspecte: 
- dintr-un pachet de discipline opționale (cu caracter impus) din planul de învățământ, fiecare student trebuie să 
opteze în mod obligatoriu pentru o disciplină; 
- dacă un student va urma o disciplină liber aleasă atunci aceasta va fi inclusă în anexa la contractul de studii 
individual din următorul an universitar și are obligația de a frecventa activitățile didactice ale disciplinei și de a se 
prezinta la evaluările planificate; 
- fișele disciplinelor, atât pentru disciplinele opționale din pachetele de opționale, cât și pentru disciplinele liber 
alese (facultative), sunt afișate pe site-ul departamentului DECIE (rubricile Programe de licență, Programe de 
master) și invită studenții/masteranzii să le consulte; 
Îndrumătorul de an solicită studenților să i se adreseze, dacă vor avea nelămuriri după parcurgerea fișelor de 
disciplină. 
Îndrumătorul de an fixează, împreună cu colectivul de studenți, data unei viitoare întâlniri comune (peste minim 2 
săptămâni și până la începutul lunii mai), în care să aibă loc procesul propriu-zis de alegere a disciplinelor.  
5.3.3. La următoarea întâlnire cu colectivul de studenți/masteranzi, îndrumătorul de an solicită completarea de 
către fiecare student/masterand a rubricilor corespunzătoare din Anexa 1 la prezenta procedură. 
5.3.4. Dacă numărul celor prezenți este mai mic decât 75% din efectivul colectivului, atunci îndrumătorul de an fie 
reprogramează o nouă întâlnire, fie solicită studentului șef de an să obțină opțiunile celor care au fost absenți, dar 
de așa natură încât să se obțină opțiunile (completarea Anexei 1) până la începutul lunii mai. 
5.3.5. Îndrumătorul de an solicită studenților/masteranzilor care doresc parcurgerea unei discipline liber aleasă 
(facultativă) să completeze o cerere în acest sens (pentru fiecare disciplină), în conformitate cu modelul prezentat 
în Anexa 2 a prezentei proceduri. Îndrumătorul de an va colecta aceste cereri (cu ajutorul studentului șef de an) 
și le va depune la secretariatul facultății. 



 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
 

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI 

CALCULATOARE - FECC 
 

DEPARTAMENTUL  ELECTRONICĂ, CALCULATOARE ȘI 
INGINERIE ELECTRICĂ - DECIE 

Procedură 
privind 

Alegerea disciplinelor  
opționale și facultative 

COD: PO-DECIE-06 

Ediţia 1 

Revizia 0 

Nr. de ex. 2 

Nr. Pagini 7 

Exemplar nr.1 

   

5.3.6. Pentru studenții aflați în anul 1, opțiunile pentru disciplinele din pachetele opționale, respectiv solicitările de 
frecventare a disciplinelor liber alese (facultative) se vor face la înmatriculare, prin completarea rubricilor în acest 
sens aflate în fișa de înmatriculare. 
5.3.7. Decizia de stabilire și susținere a unei (mai multor) discipline dintr-un pachet opțional se ia de către 
conducerea departamentului și a facultății, ținându-se seama ca numărul minim de studenți care vor frecventa 
disciplina să fie 40 sau alt număr impus de conducerea universității, precum și de criterii de eficiență economică. 
În cazul în care opțiunile sunt împarțite și nu se atinge pragul minim de 40, 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.      
5.3.8. Decizia de susținere a unei discipline liber aleasă (facultativă) se ia de către conducerea departamentului și 
a facultății, ținându-se seama ca numărul minim de studenți care vor frecventa disciplina să fie 40  sau alt număr 
impus de conducerea universității, precum și de criterii de eficiență economică. Respectiva disciplină urmează să 
fie normată în Statul de funcțiuni al departamentului. 
5.3.9. O disciplină liber aleasă (facultativă) poate fi susținută și cu un număr mai mic de 40 de studenți, dacă 
aceasta nu este normată în Statul de funcțiuni și cadrul/cadrele didactic(e) susțin benevol activitățile didactice 
aferente, completând în acest sens o declarație pe proprie răspundere. 
 
 

6. RESPONSABILITĂŢI 
 

- îndrumătorul de an are responsabilitatea îndeplinirii tuturor activităților prezentate la pct. 5.3.1. - 5.3.5., de a 
supraveghea completarea Anexei 1 din prezenta procedură, de a sintetiza rezultatele obținute, respectiv de a 
prelua cererile conforme cu Anexa 2 și de a le înmâna secretariatului; fiecare îndrumător de an are 
responsabilitatea păstrării unei copii a Anexei 1 pentru fiecare an universitar în dosarul electronic al anului de 
studii coordonat; 
- directorul DECIE are responsabilitatea coordonării activităților desfășurate de îndrumătorii de an și a deciziei de 
fixare a disciplinelor opționale și liber alese, în conformitate cu cele menționate la pct.5.3.7, 5.3.8, 5.4.9; 
- decanul FECC are responsabilitatea verificării activităților desfășurate de îndrumătorii de an, a deciziei de fixare 
a disciplinelor opționale și liber alese, în conformitate cu cele menționate la pct.5.3.7, 5.3.8, 5.4.9, a verificării 
existenței și menținerii dosarelor electronice pentru anii îndrumați, precum și responsabilitatea soluționării 
problemelor ridicate de studenți și îndrumători.  

 
 
7. DISPOZIŢII FINALE 
 

Îndrumătorii de an vor menține înregistrările specifice rezultate din prezenta procedură și dosarele electronice 
pe tot parcursul școlarizării anului îndrumat, urmând să le predea la secretariatul FECC, după completarea cu 
toate piesele, în vederea arhivării.  

Secretariatul FECC va păstra arhiva tipărită și electronică rezultată din prezenta procedură pe o perioadă 
stabilită de conducerea facultății și departamentului. 

 
8. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 

 
- Anexele 1 și 2 din prezenta procedură pentru fiecare program de studii și fiecare an universitar  
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9. ANEXE 
 
ANEXA 1 
 
 

Alegerea disciplinelor opționale și facultative din următorul an universitar 2…. / 2…. 
 
Programul de studii_______________________________________ 
Anul actual de studii_________________ 
Îndrumător de an__________________________________________ 
Student șef de an__________________________________________ 
 

Pachetul 1 de discipline opționale  
Disciplina 1._____________________________________________  Rezultat numar optiuni …….  
Disciplina 2. ____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 3. _____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
 

Pachetul 2 de discipline opționale 
Disciplina 1._____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 2. ____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 3. _____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
 

Pachetul 3 de discipline opționale 
Disciplina 1._____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 2. ____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 3. _____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
 

Pachetul 4 de discipline opționale 
Disciplina 1._____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 2. ____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina 3. _____________________________________________ Rezultat numar optiuni ……. 
 

Disciplina facultativă 1. _____________________________________  Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina facultativă 2. _____________________________________  Rezultat numar optiuni ……. 
Disciplina facultativă 3. _____________________________________  Rezultat numar optiuni ……. 
 
 

Nr. 
Nume și prenume 
student/masterand 

Alegere 
din 

pachet 1 
opționale 

Alegere 
din 

pachet 2 
opționale 

Alegere 
din 

pachet 3 
opționale 

Alegere 
din 

pachet 4 
opționale 

Alegere 
disciplina 

facultativa 1 
(Da/Nu) 

Alegere 
disciplina 

facultativa 2 
(Da/Nu) 

Alegere 
disciplina 

facultativa 3 
(Da/Nu) 

Semnatura 
student/ 

masterand 

1          

2          

3          

4          

 
 
Data întocmirii documentului ……………….. 
Îndrumător de an ………………………………. Semnatura ………………………………………. 
Student șef de an ………………………………. Semnătura ………………………………………. 
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ANEXA 2 
 

CERERE 
 

Domnule decan, 
 
 
Subsemnatul (a) ……………………………………………………………….. student (a) / masterand (a) la 
programul de studii …………………………………………………….. anul ………. vă rog să luați act de 
solicitarea mea de a urma disciplina ………….………………………………………………… de tip liber 
aleasă și activitățile conexe acesteia, precizate în fișa disciplinei și care se regăsește în planul de 
învățământ al programului de studii pe care îl parcurg, în anul de studii ….. sem. …… al următorului an 
universitar (2…./2….). 
Menționez faptul că am luat la cunoștință de obligațiile care îmi revin, precum și de condițiile 
care decurg din Procedura DECIE privind alegerea disciplinelor opționale și facultative pentru 
stabilirea și susținerea disciplinei. 
 
Data …………………………………………….    
Semnatura ……………………………………. 
 
 
Domnului decan al FECC 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. LISTA DE DIFUZARE 
 

Nr. 
Facultate/ 

Compartiment / 
Nume prenume Data primirii Semanătură 

Data 
retragerii 

Semanătură 

1.  Secretariatul FECC      

2.  Membrii DECIE      

3.  Pagina WEB DECIE, 
FECC 

     

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 


