PROCEDURA
de distribuire a studenților de la
domeniul Inginerie Electrică pe specializări
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

În cadrul sistemului de management al calității, pe componenta didactică, Consiliul
Facultății de Inginerie Electrică, aprobă următoarea procedură referitoare la
distribuirea studenților de la domeniul Inginerie Electrică pe specializările acreditate.
Art. 1. Studenţii de la domeniul Inginerie Electrică care îndeplinesc criteriile de
promovare în anul III vor fi distribuiţi fiecare în parte în mod egal între cele patru
specializări: Electrotehnică, Instrumentație si Achiziții de Date; Electronică de Putere
si Acționări Electrice și Electromecanică, dacă numărul lor este mai mare decât
numărul minim necesar formării grupelor de studii, aprobate la nivel de rectorat.
Art. 2. În cazul în care numărul minim de studenți formării tuturor grupelor de
specializări nu este asigurat, studenții vor fi repartizați în funcție de preferințele
acestora la specializările care au întrunit cele mai multe opțiuni astfel încât să se
acopere numărul minim de studenți pe o specializare.
Art. 3. Departajarea studenţilor pe specializări se face în funcţie de citeriul de
performanţă academică şi opţiunea pe care au exprimat-o. Criteriul de performanţă
se defineşte prin gradul de realizare a contractelor de studii (număr de credite
obţinute – maxim 120 după anul II, nu se iau în calcul creditele luate în avans) şi la
acelaşi palier de credite media notelor ponderată cu punctele credit. Criteriul de
performanţă se determină pentru fiecare student după ultima sesiune a anului
universitar, prevăzută în structura anului universitar.
Art. 4. Forma de finanţare pe care o are studentul nu are nici o relevanţă în procesul de
distribuire.
Art. 5. Studenţii înscrişi în anul II vor depune în scris la secretariat preferințele în care
aleg opţiunile pentru specializări până în ultima zi de cursuri din semestrul II.
Art. 6. Listele cu opţiunile exprimate vor fi afişate pentru verificare până la 1 septembrie
a fiecărui an universitar.
Art. 7. Procesul de separare pe opţiuni se face după finalizarea ultimei sesiuni din anul
universitar, prevăzută în structura anului universitar.
Art. 8. Studenţii care nu şi-au exprimat în scris opţiunea vor fi distribuiţi din oficiu la
opţiunea cu cele mai puţine solicitări, indiferent de performanţa lor academică.
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Art. 9. Studenţii care nu îndeplinesc condiţiile de promovare în anul III vor contracta în
conformitate cu regulamentul de studii disciplinele restante din anul II şi în
completare discipline din planurile de învăţământ din anul III care sunt comune
tuturor specializărilor: Echipamente electrice (5 credite), Producerea, transportul si
distributia energiei electrice (5 credite), Electronica de putere (4 credite), Achizitii de
date si prelucrari de semnal (6 credite), Calitate si fiabilitate (3 credite), Actionari
electrice (6 credite), Sisteme cu microprocesoare (4 credite), Management si
marketing (4 credite), Instalatii electrice (6 credite).

Aprobat în Consiliul Facultății de Inginerie Electrică la data de 09.12.2016

Decan,
Conf.dr.ing. Andrei CZIKER

Avizat, Oficiul Juridic
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