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Procedura de repartizare a studenților din anul II pe 

specializările acreditate la Facultatea de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia Informației 

 

1. Scop 

Scopul  prezentei proceduri este de a stabili metodologia și responsabilitățile privind modul de 

repartiție a studenților pe specializările acreditate pentru ciclul de licență, la Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. 

 

2. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, 

pentru repartizarea studenților promovați în anul 3, ciclul de licență, la specializările acreditate. 

 

3. Metodologia de lucru 

Art.1  (1) Depunerea opțiunilor studenților din anul 2 pentru specializările acreditate la Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației se face anual, la secretariatul facultății, în 

cursul semestrului II al anului universitar curent, după finalizarea sesiunii de vară, anul universitar 

curent. În formularul dedicat opțiunilor pentru specializări, fiecare student va preciza toate opțiunile, 

în ordinea priorității lor. 

(2) Opțiunile studenților pentru specializările acreditate la Facultatea de Electronică, Telecomunicații 

și Tehnologia Informației se păstrează la secretariatul facultății până la repartizarea acestora pe 

specializări. 

(3) Studentul căruia i s-a aprobat cererea de repetare de școlaritate, sau prelungire de studii sau este 

reînmatriculat sau reînscris în anul universitar curent în anul 2, are obligația să-și reactualizeze 

opțiunile pentru specializările Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în 

perioada de timp alocată acestei activități.  

(4) Studentul promovat în anul 3, care își reglementează situația școlară în toamnă (se 

reînmatriculează, se reînscrie pentru reluarea studiilor, se transferă de la o altă facultate, își 

echivalează studii anterioare, etc.), are obligația de a specifica opțiunile pentru specializările 

Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, înainte de repartizarea pe 

specializări.  

 

Art.2 Stabilirea numărului minim NMIN de studenți alocat pentru fiecare specializare a Facultății de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației se realizează astfel încât, fiecărei specializări 
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să i se asigure activarea, în anul universitar următor, a unui număr minim de 3 formații de studiu; 

stabilirea numărului minim de studenți alocat fiecărei specializări se face pe baza relației de calcul: 

NMIN = 3 x nr_minim_studenti_alocat_formatie_studiu_an_3 

unde numărul minim de studenți alocat pentru o formație de studiu a anului 3 se stabilește în Biroul 

Consiliului Facultății și se avizează în Consiliul Facultății, cu respectarea unui număr minim de 18 

studenți/formație de studiu și a unui număr maxim de 22 studenți/formație de studiu. 

 

Art.3 La procesul de repartizare pe specializări participă toți studenții Facultății de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia Informației, declarați promovați în anul 3, la finalul anului universitar 

curent. 

 

Art.4 (1) Repartizarea pe specializări a studenților Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, declarați promovați în anul 3, la finalul anului universitar curent, este 

realizată de către prodecanul responsabil cu activitatea didactică a facultății. 

(2) Activitatea de repartizare pe specializări a studenților Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației are loc după încheierea situației școlare a tuturor studenților care urmeaza a 

fi repartizati pe specializări.  

(3) Procesul de repartizare pe specializări a studenților Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației declarați promovați în anul 3, se realizează astfel încât, după finalizarea 

acestuia, fiecărei specializări să i se asigure ocuparea cu studenți a numărului minim NMIN alocat, 

calculat conform Art.2. 

(4) Procesul de repartizare pe specializări a studenților Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, declarați promovați în anul 3, se realizează ținând cont de condiția precizată 

la Art.4.3., prin ordonarea acestora, pe baza următoarelor criterii, enunțate în ordinea priorității lor:  

a) număr total de credite obținute pentru anii de studiu 1 și 2 (prioritate maximă),  

b) media aritmetică a mediilor generale, obținute pentru anii de studiu 1, respectiv 2. 

(5) În cazul în care un student nu își depune opțiunile pentru specializările Facultății de Electronică, 

Telecomunicații și Tehnologia Informației în termenul stabilit, acesta va fi repartizat după terminarea 

repartizării studenților care și-au precizat opțiunile, la specializarea la care numărul de studenți 

repartizați este cel mai mic. 

(6) Rezultatele repartizării studenților declarați promovați în anul 3 la specializările acreditate la 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației se afișează atât la avizierul 

facultății cât și pe site-ul acesteia, după finalizarea activității de repartizare pe specializări. 

(6) Contestațiile referitoare la rezultatele repartizării pe specializări se soluționează în termen de 24h 

de la afișarea repartizării studenților pe specializări. 
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Art.5 (a) Studentul care repetă anul 2 și dorește să opteze pentru varianta de creditare în avans a 

anului 3, la una din specializările Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, 

are obligația să respecte condițiile stabilite în POB.01 Art.28  și nu aibă mai mult de o disciplină 

restantă din anul 1 de studii. 

(b) Studentul care repetă anul 2 și optează pentru varianta de creditare în avans a anului 3, la una 

din specializările Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, dar nu 

promovează la finalul anului universitar următor în anul 4 de studii, dacă promovează în anul 3 se 

supune următoarelor: 

 își depune opțiunile pentru specializările Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, înainte de activitatea de repartizare pe specializări.  

 participă la repartizarea pe specializări din anul curent universitar, în care îi sunt considerate 

doar rezultatele obținute în anii 1 și 2 de studii; 

 în cazul în care nu este repartizat la specializarea pentru care a ales varianta de creditare în 

avans, i se pot echivala doar disciplinele din anul 3 promovate, comune tuturor 

specializărilor, sau discipline diferite, dar care pot fi echivalate între specializări; 

 disciplinele neechivalate vor fi consemnate în situația școlară (suplimentul la diplomă) sub 

formă de discpline complementare.  

Art.6 (a) Transferul unui student la o altă specializare decât cea la care este repartizat este posibil 

numai dacă acesta este plasat, în lista de studenți ordonată conform criteriilor enunțate la Art.4.4, 

deasupra ultimului student repartizat la specializarea solicitată în transfer.   

(b) Transferul unui student la o altă specializare decât cea la care este repartizat este posibil numai la 

schimb cu un student repartizat la specializarea la care este solicitat transferul, dacă din partea celui 

din urmă există o solicitare similară de transfer, la specializarea la care este repartizat studentul care 

a inițiat solicitarea de transfer. 

(c) Solicitarea unui student pentru transferul la o altă specializare decât cea la care a fost repartizat, 

se face pe baza unei cereri care se depune la secretariatul facultății și se avizează de către 

prodecanul responsabil cu activitatea didactică. 

 


