FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE INGINERIE A
INSTALAȚIILOR
Nr.1 din 11.05.2022

Având in vedere:
1. Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
2. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților utlizând sistemul ECTS
3. Regulamentul de organizare a Facultății de Inginerie a Instalațiilor

Consiliul Facultății de Inginerie a Instalațiilor
APROBĂ

PROCEDURA DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
DE CĂTRE STUDENŢI
care va intra în vigoare începând cu anul universitar 2021-2022.

DECAN,
Conf.dr.ing. Florin DOMNIȚA

400027, Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 128/130, Cluj, România
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FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

PROCEDURĂ DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE
DE CĂTRE STUDENŢI

Art.1 Studenţii Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor au obligaţia să-şi aleagă un singur
opțional din fiecare grupă de opționale prevăzute în planul de învăţământ. Opțiunile
studenților se exprimă în anul universitar anterior anului în care vor urma disciplinele alese
și vor fi incluse în Contractul Disciplinelor.
Art.2 Consilierii de studii vor înştiinţa studenţii despre începerea procesului anual de alegere
a opţionalelor active (care vor fi afişate din timp pe site-ul facultăţii împreună cu link-uri spre
fişele disciplinelor) şi vor putea programa activitatea de prezentare a acestor discipline
opţionale. Termen: săptămânile 13 şi 14 ale semestrului 2.
Art.3 Studenţii vor opta pentru o singură disciplină activă din fiecare pachet de opţionale,
depunând la secretariat o cerere-tip, semnată. Termen: până la sfârşitul sesiunii de vară.
Art.4 Studenţii care nu şi-au exprimat opţiunea în intervalul de timp precizat la Art.3 vor fi
repartizaţi din oficiu la una din disciplinele active din pachet.
Art.5 Opţiunea exprimată nu va putea fi modificată ulterior: ca urmare, la începutul anului
universitar următor, Contractul Disciplinelor va fi structurat în conformitate cu alegerea
făcută.
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