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1. SCOP 
 

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

activității de întocmire a formularului pentru tema de proiect a unei discipline din Planul de învățământ al 

programelor 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 cadrelor didactice care susțin activitatea didactică de tip proiect pentru 

disciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii gestionate de departament. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. Externe 
 

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

 Standarde specifice ARACIS privind evaluarea externă a calității academice a programelor de studii din 
domeniile de licență și master aferente comisiilor de specialitate nr.10 și 11 Științe inginerești (vol. I și 
vol.II) – decembrie 2016 
 

3.2. Interne  

 

 Carta Universităţii din Pitești; 
 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 

4.1 Definiţii 
 

Proiect de disciplină – activitate didactică specifică, desfășurată de obicei pe durata unui semestru, fiind o 

lucrare de concepție individualizată, care poate fi notată distinct sau poate să intre în alcătuirea notei de la 

disciplina cu care este corelată, având o pondere precizată în fișa de disciplină. În acest al doilea caz, admiterea 

la evaluarea finală a disciplinei trebuie să fie condiționată de obținerea la proiect a notei minime de promovare 

sau a calificativului „admis”, după caz. 

4.2 Abrevieri 
 

UPIT – Universitatea din Pitești 
FECC – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 
DECIE – Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 
ARACIS – Agenția Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior 
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 
 
5.1. Generalități 
 

În Planurile de învățământ ale programelor de studii sunt prevăzute discipline care conțin activitatea 
didactică semestrială de tip proiect.  Proiectul este o lucrare de concepție aplicativă individualizată, care poate fi 
notată distinct sau poate să intre în alcătuirea notei de la disciplina cu care este corelată, având o pondere 
precizată în fișa de diciplină. Proiectele sunt programate în Planurile de învățământ nu mai devreme de semestrul 
3 (la ciclurile de învățământ de licență) și nu pot fi mai mult de două proiecte pe semestru. În conformitate cu 
precizările ARACIS ce se regăsesc în Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice a 
programelor de studii din domeniile de licență și master aferente comisiilor de specialitate nr.10 și 11 Științe 
inginerești, vol. I și vol.II, decembrie 2016 tema de proiect, datele inițiale, conținutul și volumul orientativ, 
bibliografia, termenul de predare ș.a. trebuie să fie precizate într-un formular tipizat intern intitulat Tema de 
proiect. 
 

5.2. Beneficiari 

- studenții și masteranzii din DECIE 
- cadrele didactice din DECIE și din alte departamente care prestează activitatea didactică de proiect la 
programele de studii gestionate de DECIE 
 

5.3.  Activitatea propriu-zisă 
 
5.3.1. Cadrul didactic care conduce activitatea didactică de proiect de disciplină are obligația ca la începutul 
fiecărui an universitar să întocmească, pe lângă fișa disciplinei și formularul pentru tema de proiect. 
5.3.2. Formatul formularului pentru tema de proiect se regăsește în Anexa 1 a prezentei proceduri. 
5.3.3. Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din formularul pentru tema de proiect. 
5.3.4. Datele inițiale de proiectare se prezintă generic în formularul pentru tema de proiect, dar trebuie 
individualizate pentru fiecare student (sau grup de studenți) într-o Anexă la respectivul formular. 
5.3.5. Formularul pentru tema de proiect se predă împreună cu Fișa de disciplină înainte de începutul fiecărui an 
universitar la secretariatul facultății. Acestea vor fi publicate pe site-ul departamentului. Anexa cu datele inițiale de 
proiectare pentru fiecare student (sau grup de studenți) nu se predă și se păstrează de către cadrul didactic. 
5.3.6. Cadrul didactic are obligația de a face cunoscut studenților/masteranzilor conținutul din formularul pentru 
tema de proiect de disciplină și cerințele cuprinse în Fișa de disciplină. Anexa cu datele inițiale de proiectare 
individualizate pentru fiecare student (sau grup de studenți) se va face cunoscută studenților/masteranzilor la 
începutul semestrului în care se va derula respectiva activitate didactică.  
5.3.7. Dacă apare ca disciplină separată în Planul de învățământ, proiectul se notează distinct. Dacă proiectul 
este activitate didactică în cadrul unei discipline care cuprinde și alte activități didactice, atunci admiterea la 
evaluarea finală a disciplinei trebuie să fie condiționată de obținerea la proiect a notei minime de promovare sau 
a calificativului „admis”, după caz, proiectul având o pondere precizată în fișa disciplinei pentru nota finală.  
 

6. RESPONSABILITĂŢI 
 
- cadrele didactice care susțin activitatea didactică de tip proiect la programele de studii gestionate de DECIE au 

responsabilitatea îndeplinirii tuturor activităților prezentate la pct. 5.3.1. – 5.3.7.; 
- directorul DECIE are responsabilitatea coordonării activităților desfășurate de cadrelor didactice care susțin 
activitatea didactică de tip proiect la programele de studii gestionate de DECIE; 
- decanul FECC are responsabilitatea verificării activităților desfășurate de cadrelor didactice care susțin 
activitatea didactică de tip proiect la programele de studii gestionate de DECIE. 
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7. DISPOZIŢII FINALE 
 
Cadrele didactice care susțin activitatea didactică de tip proiect la programele de studii gestionate de DECIE vor 
menține Anexa cu datele inițiale de proiectare individualizate pentru fiecare student (sau grup de studenți) pe o 
perioadă stabilită de conducerea facultății și departamentului. 
 
8. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 
 
Anexa la prezenta procedură pentru fiecare disciplină care conține activitatea didactică de tip proiect, la nivelul 
fiecărui program de studii gestionat de DECIE și pentru fiecare an universitar.  
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9. ANEXĂ 
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 

Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 

TEMA DE PROIECT DE DISCIPLINĂ 

Programul de studii .................................................................................................................................. 

Anul universitar ...................................... Anul de studii ............. Grupa ................. Subgrupa ................ 

Disciplina ................................................................................................................................................... 

Titlul temei de proiect de disciplină .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Conținut și volum orientativ (cerințe și specificații generale) .................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Bibliografie ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Termen de predare ................................................................................................................................... 

Date inițiale de proiectare (in anexă, individualizat pentru fiecare student/masterand) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Data elaborării temei proiectului de disciplină ......................................................................................... 
 

Întocmit (titular disciplină proiect) ................................................... Semnatura .............................. 
 

 

Data avizare în departament           Director de departament 

.............................................       Prof.dr.ing. Gh. Șerban .................................. 
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Anexa la Tema de proiect de disciplină 

Date inițiale de proiectare (individuale pentru fiecare student/masterand) 

Nr. 
Nume și prenume 

student/masterand 
Date initiale de proiectare 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

... 
  

 

  

Întocmit (titular disciplină proiect) ................................................... Semnatura .............................. 

 
 
 
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.        

9.        

 
 


