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Planificarea activitatilor de alegere a disciplinelor optionale pentru 

anul universitar 2020 – 2021 
 

LICENŢĂ 
 

• Materialele și procedurile de alegere a disciplinelor opționale se găsesc pe site-ul facultăţii.  
• Îndrumătorii de grupă programeaza o intalnire Zoom cu studenții si cadrele didactice titulare de 
disciplina referitor la acțiunea de alegere a opționalelor pentru anul universitar 2020-2021 in 
perioada 15 iunie – 12 iulie 2020.  
• Formularele pentru Disciplinele opționale se vor descărca de pe site-ul facultăţii  
• Formularele pentru opţiuni se completeaza si se semneaza de fiecare student, se trimit pe e-mail la 
coordonatorul de grupa. Formularele semnate  se trimit la directorii de departament. 

 
 

Program de studiu An de 
studiu 

Cadre didactice responsabile 

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI 
CALCULATOARE 

 

II Şef lucr. dr. ing  Rob Raluca 
 

INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ II Şef lucr. dr. Stoica Diana 
Conf. dr. ing. Tirian Ovidiu 

INGINERIE ŞI MANAGEMENT  II Şef.lucr.dr.ing. Miklos Cristina 
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR II Şef lucr. dr. ing. Benea Laura 
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR III Şef lucr. dr. ing. Putan Vasile 

INGINERIE ELECTRICĂ ŞI 
CALCULATOARE 

III Conf.dr.ing. Iagar Angela 
Şef lucr. dr. ing. Rusu Stela 

INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ III Şef lucr. dr. Osaci Mihaela 
Şef lucr. dr. Iordan Anca 

AUTOVEHICULE RUTIERE III Conf.dr.ing.Pinca Bretotean Camelia 
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA 

CHIMICA SI DE MATERIALE 
III Şef lucr. dr. ing. Popa Erika 

 
 

 
 Planurile de învăţământ şi fişele cu disciplinele opţionale se găsesc pe site-ul facultăţii:  

http://www.fih.upt.ro/v4/2019/plane/  
http://www.fih.upt.ro/v4/2020/optionale/  
.  

Prodecan,  
Prof.dr.ing. SOCALICI ANA 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fih.upt.ro/v4/2019/plane/
http://www.fih.upt.ro/v4/2020/optionale/
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Planificarea activităților de alegere a disciplinelor opționale pentru 
anul universitar 2020 – 2021 

 
MASTER 

 
• Materialele și procedurile de alegere a disciplinelor opționale se găsesc pe site-ul facultăţii.  
• Îndrumătorii de grupă programeaza o intalnire Zoom cu studenții si cadrele didactice titulare de 
disciplina referitor la acțiunea de alegere a opționalelor pentru anul universitar 2020-2021 in 
perioada 15 iunie – 12 iulie 2020.  
• Formularele pentru Disciplinele opționale se vor descărca de pe site-ul facultăţii  
• Formularele pentru opţiuni se completeaza si se semneaza de fiecare student, se trimit pe e-mail la 
coordonatorul de grupa. Formularele semnate  se trimit la directorii de departament. 

 
Program de master An de studiu Cadre didactice responsabile 

TIIE  I Ş.l.dr.ing. Dinis Corina 
SAUIEE I Prof.dr.ing. Deaconu Sorin 
IMDDIM I Conf. dr. ing. Ardelean 

Marius 
IMSM I Ş.l.dr.ing.Dascal Amalia 

MTAIA I Conf.dr.ing. Kiss Imre 
  
 
 Planurile de învăţământ şi fişele cu disciplinele opţionale se găsesc pe site-ul facultăţii:  

http://www.fih.upt.ro/v4/2019/plane/  
http://www.fih.upt.ro/v4/2020/optionale/  

 
 

Prodecan,  
Prof.dr.ing. SOCALICI ANA 

 
 

http://www.fih.upt.ro/v4/2019/plane/
http://www.fih.upt.ro/v4/2020/optionale/

