REGULAMENT PRIVIND ALEGEREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE
LA SPECIALIZĂRILE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL
FACULTĂŢII DE MECANICĂ

I. Dispoziţii generale
Art. 1.
Prezentul Regulament de alegere a disciplinelor opţionale stabileşte modul de alegere de către studenţi a disciplinelor opţionale
cuprinse în planurile de învăţământ ale programelor de studii de la Facultatea de Mecanică.
Art. 2
Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile:
a. Legii nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
b. Cartei Universităţii Politehnica Timişoara;
c. Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul I – studii universitare de licenţă din cadrul
Universităţii Politehnica Timişoara.
II. Dispoziţii specifice
Art. 3.
Facultatea de Mecanică asigură, în cadrul fiecărui program de studii, un număr minim de discipline opţionale, în procent de
aproximativ 30%, din totalul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ al specializării, conform standardelor în vigoare.
Art. 4
Disciplinele opţionale pentru o anumită specializare a facultăţii pot fi alese:
- dintre disciplinele opţionale din planul de învăţământ al specializării;
- dintre disciplinele opţionale din planul de învăţământ al altei/altor specializări, din domeniul specializării în cauză.
Art. 5
Alegerea de către studenţi a disciplinelor opţionale se efectuează în raport cu oferta facultăţii, după informarea
prealabilă a studenţilor.
Art. 6
Informarea studenţilor se poate realiza prin prezentarea de către decanii de an/tutorii studenţilor, a unor materiale scrise,
realizate de titularii disciplinelor opţionale în concordanţă cu fişa disciplinei corespunzătoare disciplinelor opţionale din cadrul
specializărilor domeniului.
Art. 7
Alegerea de către studenţi a disciplinelor opţionale se efectuează până cel târziu la sfârşitul semestrului al II-lea al anului
universitar anterior celui în care sunt predate disciplinele opţionale respective.

Art. 8
Opţiunile studenţilor se exprimă în scris sub semnătură prin completarea Anexei 1.
Art. 9
Pentru stabilirea disciplinelor opţionale care funcţionează la un moment dat, se au în vedere, pe de o parte, constrângeri
de natură profesională legate de specializarea în care se urmăreşte să se obţină diploma, stabilite de Consiliu Facultăţii , iar pe de
altă parte, constrângeri ce ţin de politica de şcolarizare promovată de universitate şi constrângeri de ordin financiar.
În baza ultimelor, va funcţiona acea disciplină sau un pachet de discipline opţionale existente în planul de învăţământ,
care va fi propusă în procentul cel mai mare.

III. Dispoziţii finale
Art. 10
Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legale şi instituţionale aplicabile.
Art. 11
Prezentul Regulament intră în vigoare din data de 05.05.2015, ca urmare a aprobării de către Consiliului Facultăţii de Mecanică,
în şedinţă din data de 04.05.2015.

ANEXA 1

FACULTATEA DE MECANICĂ
DOMENIUL/SPECIALIZAREA__________________________________
AN DE STUDIU/SEMESTRUL__________________________________
Vizat
DECAN,
FIŞĂ DE ALEGERE
A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
Pentru disciplinele optional independente: se bifează cu X o disciplină din pachetul de discipline opţional independente
Pentru pachetul de discipline optional împachetate: se bifează cu X un pachet de discipline opţional împachetate
Disciplină
Pachet de
Semestrul de
Denumire discipline în planul de învăţământ
Opţiune
funcţionare
opţională
discipline
opţionale

Data_____________
Semnătură Student___________

