
Student ETcTI
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De unde mă informez?

Surse oficiale:

• Pagină web universitate: www.upt.ro

• Pagină web facultate: www.etcti.upt.ro

• Aviziere facultate: - avizierul principal în holul clădirii 
la parter; aviziere la departamente (corpul B, etajele 1, 
2, 3)



De unde mă informez?

Nu am găsit la avizier, pe pagina ETcTI sau UPT, întreb:

• la secretariat facultate

• Decanul de an – www.etcti.upt.ro – Educație- Licență 
– Decani de an

• La Liga studenților din Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații   - http://www.lsfetc.ro/

- sediul: corpul A -parter



Ce fel de informații?

• Orar

www.etcti.upt.ro - Avizier - Orar – Orar  semestrul 1/2

• Programare examene/restanțe 

www.etcti.upt.ro - Avizier – Orar – Orar  semestrul 1/2 -
Sesiune....

• Informații conducere, cadre didactice

www.etcti.upt.ro – Despre - Structură



Ce fel de informații?

• generale: regulamente, programe de studii, burse, 
taxe, consiliere

www.upt.ro –Studenți

www.upt.ro –Programe de studii – Studii de licență

http://www.upt.ro/Informatii_studii-de-
licenta_186_ro.html



Ce trebuie să cunosc?

Obligatoriu!!!

REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a procesului
de învăţământ la ciclul de studii Licenţă din Universitatea
Politehnica Timişoara

http://www.upt.ro/Informatii_carta-
universitatii_48_ro.html - Anexa 4



Ce trebuie să cunosc?

Art. 21. Prezenţa studenţilor la activităţile de învăţământ de toate tipurile 
(curs, seminar, laborator, proiect, practică) este obligatorie. ...

Art. 22. Absentarea de la activităţile de învăţământ cu prezenţă 
obligatorie conduce la acordarea de sancţiuni, după cum urmează: 
a) „avertisment”, pentru absentarea nemotivată la peste 1/5 din 

numărul total de ore prevăzute în programul semestrial prin 
contractul de studii; 

b) „exmatriculare”, pentru absentarea nemotivată la peste 1/3 din 
numărul total de ore prevăzute în programul semestrial prin 
contractul de studii sau în urma acordării unui al doilea 
avertisment, în cursul aceluiaşi an universitar.



Ce trebuie să cunosc?

Art. 40. Un an de studiu neterminal este
promovat atunci când totalul creditelor obținute
prin promovarea de discipline din planul său de
învățământ este 60 (nu se iau în considerare
creditele corespunzătoare disciplinelor facultative).



Ce trebuie să cunosc?

Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul de

studiu următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții :

• la finalul anului I totalizează minim 35 de credite;

• la finalul anului II totalizează minim 75 de credite însumate 
din anii I și II dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;

• la finalul anului III totalizează 120 de credite însumate din 
anii I-III dintre care cel puțin 35 de credite din anul III;



Ce trebuie să cunosc?

Art. 41. Nepromovarea unei discipline în cadrul unui 
an universitar implică recontractarea ei, ..., în fiecare an, 
până la promovare. Recontractarea se face cu taxă 
punctuală.....

Art. 43. Nepromovarea unui an universitar, adică 
netotalizarea la finele unui an universitar a

numărului de credite prevăzut la Art. 40, conduce 
automat, ...... la exmatriculare.



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 1: 

A. Scop: să promovez toate examenele (60 credite)

B. Mijloace: învăț (minim 8h/zi)

C. Rezultat: 

• Prez.1 - îndeplinire 100%

• Prez.2 – nu mă interesează/vacanță sau merg la mărire

• Prez.3– nu mă interesează/vacanță sau merg la mărire

PROMOVAT                     BURSĂ



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 2: 

A. Scop: să promovez toate examenele (60 credite)

B. Mijloace: învăț 

C. Rezultat: 

• Prez.1 - îndeplinire 70%

• Prez.2 – îndeplinire 90%

• Prez.3– îndeplinire 100%

PROMOVAT                        posibil BURSĂ



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 3: 

Anul 1

A. Scop: să promovez toate examenele (60 credite)

B. Mijloace: învăț 

C. Rezultat: 70% după 3 prezentări (42 credite)

promovat cu RESTANȚE (18 credite)

recontractare ~4 discipline cu taxă în anul 2



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 3 (continuare): 

Anul 2

A. Scop: să promovez toate examenele (60 credite)

B. Mijloace: învăț 

C. Rezultat: 70% după 3 prezentări (42 credite)

promovat cu RESTANȚE

recontractare



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 3 (continuare): 

În anul 3 am: 

• 13 discipline +practică (60 credite)

• 4 discipline restante din anul 1 

• 4 discipline restante din anul 2

MULTEEEEE.........EXAMENEEE....



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 3 (continuare): 

Ce și cât am de plătit ?

• Mult timp pentru a susține atâtea examene

• Nervi –nu mai știu despre ce era vorba....

• Bani: pt. an 2 - 18 credite x25%x60lei/credit (minim -doar pentru 
examene)

pt. an 1 - 18credite x25%x60lei/credit x coeficient (1,5) (minim 
-doar pentru examene)

???



Ce se întâmplă dacă....?

Scenariul 4: 

A. Scop: să promovez examene cât să trec anul 

(35 credite)

B. Mijloace: ~ învăț ? 

C. Rezultat: 70% după 3 prezentări 

EXMATRICULAT



De ce am venit la facultate?

Să învăț

Cunoștințe și deprinderi

Diplomă

Job bine plătit



Alte informații

• Adresă e-mail UPT

• Aplicație pe telefon pentru informare studenți UPT

• Ghidul bobocului - http://www.lsfetc.ro/

• Regulamente: http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-
studenti_139_ro.html

– Codul drepturilor și obligațiilor studentului din UPT

– Regulament Burse UPT

– Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de
cazare al UPT


