Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Inginerie Hunedoara
Regulament de alegere a disciplinelor opţionale
La nivel licenţă în semestrele 5-6 pentru domeniul fundamental “Ştiinţe
Inginereşti”, cel puţin 25 % dintre discipline au statut de discipline opţionale
independente.
La nivel licenţă în semestrele 7-8 pentru domeniul fundamental “Ştiinţe
Inginereşti”, toate disciplinele au statut de discipline opţionale, minimum 50 % dintre
ele trebuind să fie liber eligibile (”opţionale independente”).
Disciplinele opţionale pentru o anumită specializare la nivel licenţă pot fi alese:
• dintre disciplinele opţionale din planul de învăţământ al acelei specializări;
• dintre disciplinele obligatorii sau opţionale din planul de învăţământ al altei/altor
specializări, din domeniul specializării în cauză;
• dintre disciplinele obligatorii sau opţionale din planul de învăţământ al altei/altor
specializări, de domeniu diferit de cel al specializării în cauză
Alegerea de către studenţi a disciplinelor opţionale se efectuează în raport cu
oferta facultăţilor concepută în acord cu prevederile art. 12 al
REGULAMENTULLUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA CICLUL DE STUDII “LICENŢĂ“ DIN UNIVERSITATEA
POLITEHNICA TIMIŞOARA după o informare temeinică a studenţilor, realizată pe
baza unor materiale scrise, prezentate lor şi oferite spre consultare directă în timp util
de către Oficiile de Informare şi Consiliere ale studenţilor, sub asistenţa board-urilor
specializării în care se urmăreşte să se obţină diploma, iar rezultatul ei se va regăsi în
contractul de studii. Opţiunile studenţilor trebuie exprimate în scris, sub semnătură,
cel târziu până la sfârşitul semestrului II al anului universitar anterior celui pentru care
se face alegerea. În situaţii bine întemeiate studenţii pot exprima cu privire la
disciplinele opţionale şi alte propuneri decât cele făcute de facultate, formulate în
acord cu art. 12 din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA CICLUL DE STUDII “LICENŢĂ“ DIN
UNIVERSITATEA POLITEHNIC TIMIŞOARA. Conducerile facultăţilor au datoria
de a le examina şi în cazul când le consideră justificate şi posibile de aplicare, de a le
aproba şi administra.
Contractele de studii se încheie, pentru toţi anii de studiu, în timpul primelor
două săptămâni ale fiecărui an universitar.
Pentru stabilirea disciplinelor opţionale care funcţionează la un moment dat
trebuie avute în vedere, pe de o parte, constrângeri de natură profesională, stabilite de
Consiliul Facultăţii în administrarea că reia funcţionează specializarea în care se

urmăreşte să se obţină diploma, iar pe de altă parte, constrângeri ce ţin de politica de
şcolarizare promovată de universitate şi constrângeri de ordin financiar. În baza
ultimelor, opţiunea pentru o disciplină /un pachet de discipline se onorează în oferta
unei specializări doar dacă urmează să fie frecventată de un număr de studenţi dat de
maximumul dintre 1/4 din totalul studenţilor specializării şi 20.
La nivel master ponderea disciplinelor opţionale este de cel puţin 25% atât ca
număr, cât şi ca volum de ore din total în conformitate cu art.15 din
REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de
studii master din Universitatea Politehnica Timişoara.
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