
 

 

Metodologie privind alegerea materiilor opționale la Facultatea de 

Electronică și Telecomunicații, Universitatea Politehnica Timișoara 

Anul universitar 2014/2015 
 

 

 

Metodologia privind alegerea materiilor opționale la Facultatea de Electronică și Telecomunicații 

are la baza următoarele documente normative: 

1. Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ la ciclul de studii 

”licență” și ”master” din Universitatea Politehnica Timișoara 

2. Standardele specifice pe domenii fundamentale elaborate și aprobate de ARACIS referitor 

la asigurarea calității 

 

Conținutul disciplinelor din planurile de învățământ, la specializările din cadrul Facultății de 

Electronică și Telecomunicații, reflectat în programele analitice, corespunde domeniului și 

specializării absolventului, cu scopul de a asigura competențele generale și de specialitate stabilite 

prin lege și declarate prin misiunea de învățământ. 

. 

Disciplinele planului de învățământ se împart, funcție de caracterul de obligativitate în: 

- discipline obligatorii  

- discipline opționale la pachet 

- discipline opționale independente 

- discipline facultative.  

Disciplinele facultative reprezintă acele discipline care nu aparțin curiculei specializării pentru 

care a optat studentul.  

Ponderea disciplinelor opționale reprezintă 24% din numărul total de ore din planul de 

învățământ, peste minimul de 10% recomandat in standardele ARACIS și sunt organizate sub 

formă de pachete opționale sau discipline opționale independente. Alegerea disciplinelor 

opționale ține cont de următoarele: 

1. Cifra minimă de studenți înscriși pentru un curs opțional este, conform prevederilor 

legale, echivalentul unei grupe de studiu.  

2. Limita maximă a studenților pentru disciplinele opționale se stabilește de Biroul 

Consiliului Facultății în urma consultării opțiunilor studenților la finele anului 

premergător alegerii opționalelor respective. Numărul grupelor stabilit pentru disciplinele 

opționale nu poate fi mai mare decât numărul grupelor corespunzătoare disciplinelor 

obligatorii. 

3. Alegerea cursurilor opționale la pachet se face din listele specializării la care sunt înscriși 

pachetul opțional reprezentând direcția de specializare aleasă.  

4. Pentru cursurile opționale independente, studenții anului III au la dispoziție posibilitatea 

alegerii unui curs de la cealaltă specializare.  

5. In anul IV pentru disciplinele opționale independente cursurile opționale pot fi alese dintre 

cursurile disponibile active cu excepția celor cuprinse în pachetul direcției curiculare alese 

pentru anul III și IV. 

6. Studenții optează pentru cursurile opționale în perioada 1- 30 mai pe Campusul Virtual. 

Studenții care nu au depus opțiuni vor fi repartizați din oficiu la disciplinele sau direcțiile 

de specializare cu număr deficitar de studenți sau care nu au atins numărul maxim stabilit. 

7. Pentru studenții anului I (programe de Master) înscrierea pentru disciplinele opționale se 

va face la interviul de admitere. Schimbarea opțiunilor după începerea anului universitar 

nu se mai poate face decât cu aprobarea expresă a conducerii Facultății. 

8. Contractul de studii reprezintă angajamentul studentului referitor la participarea la un 

anumit program de studiu, și, completarea și semnarea acestuia, reprezintă asumarea 

obligativității urmării cursurilor opționale alese. 



 

9. Distribuirea pentru opționale se face în ordine descrescătoare a mediilor școlare ale anului 

de studiu anterior derulării disciplinelor opționale (pentru studenții integraliști). Pentru 

studenții ce nu sunt integraliști, în caz de balotaj, criteriul următor îl constituie punctele de 

credit și în final media multianuală a anilor de studiu anteriori. 

10. Lista finala a repartiției studenților la cursurile opționale, va fi finalizată în urma stabilirii 

statutului fiecărui student (promovat/nepromovat), după terminarea sesiunii de restanțe 

din septembrie, ținându-se cont de opțiuni și condițiile de departajare. pentru anii II-IV, 

respectiv în urma încheierii concursului de admitere pentru anul I Master. 
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