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PROCEDURA  
DE ALEGERE DE CĂTRE STUDENŢI 

A DISCIPLINELOR OPŢIONALE ŞI FACULTATIVE 
 

Dispozitii generale  

Art. 1. Studenţii au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de 
studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale  şi/sau facultative din totalitatea cursurilor 
oferite de universitate.  

Art.2 Planurile de învățământ ale programelor de studii prevăd, pe lângă discipline obligatorii 
(impuse) și pachete de discipline opționale (formate din 2 sau 3 discipline), respectiv discipline 
facultative. Prin posibilitatea de alegere a acestora se asigură flexibilitatea procesului de învățământ, 
oferindu-se studenților variante multiple din care să își aleagă traseul dorit la parcurgerea planului de 
învățământ. 

Art.3 Pachetul de discipline opționale reprezintă un grup de 2 sau 3 discipline prevăzute în Planul 
de învățământ, care fac parte din categoria celor impuse (necesare pentru absolvirea programului de 
studii) și din care studentul/masterandul poate să opteze pentru o disciplină. De regulă, parcurgerea 
oricăreia din disciplinele aflate în pachet presupune același număr de ore pentru activitățile didactice, 
același număr de puncte de credit și același timp alocat studiului individual. 

Art.4 Disciplinele opţionale, după alegerea de către student, capătă caracter de obligativitate şi 
numărul de puncte de credit aferente acestor discipline fac parte din cele 60 de puncte de credit 
obligatorii pentru un an de studii. 

Art.5 Disciplinele facultative sunt discipline care nu sunt necesare pentru absolvirea programului 
de studii, dar prin care se pot oferi studenților/masteranzilor cunoștințe noi, complementare celor 
însușite la parcurgerea disciplinelor impuse. Punctele de credit alocate acestor discipline sunt 
suplimentare totalului de 180/120 puncte de credit obținute de student/masterand la absolvirea 
programului de studii universitare de licență/master și sunt menționate distinct în foaia matricolă. 

Art.6 Dacă un student va urma o disciplină facultativă  atunci aceasta va fi inclusă în anexa la 
contractul de studii individual din următorul an universitar și are obligația de a frecventa activitățile 
didactice ale disciplinei și de a se prezenta la evaluările planificate; 

ALEGEREA DISCIPLINELOR 

Art.7 Disciplinele opţionale (conform pachetelor din Planul de învăţământ) sunt prezentate 
studenţilor în cadrul unor întâlniri organizate de către decanate, în semestrul II al anului universitar 
anterior studierii acestora, pentru fiecare an de studiu în parte. În cadrul acestor întâlniri, fiecare titular 
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de disciplină opţională îşi prezintă disciplina, iar îndrumătorii (tutorii) de an prezintă modul în care 
studenţii trebuie să îşi exprime opţiunea şi principiile care vor fi aplicate la definitivarea disciplinelor ce 
se vor studia în următorul an universitar. 

Art.8 Indrumătorii de an asigură sprijin şi consiliere studenţilor în alegerea disciplinelor optionale 
şi/sau facultative. 

Art.9  La avizierul universităţii se postează anunţul  prin care studenţi/masteranzii sunt invitaţi să 
aleagă disciplinele opţionale pe care doresc să le parcurgă în anul universitar următor în cadrul 
programelor de studii la care sunt înmatriculaţi, precum şi un termen în care pot să îşi exercite dreptul 
de opţiune.  

Art.10 Studenţii din anii I şi II de studiu de la programele de studii universitare de licenţă, precum 
şi cei din anul II de master pot alege în perioada 1 mai-1 iulie,  în fiecare an, disciplinele opţionale 
pentru anul universitar următor. 

Art.11 Pentru studenții aflați în anul I la master, opțiunile pentru disciplinele din pachetele 
opționale, respectiv solicitările de frecventare a disciplinelor facultative se vor face la înmatriculare. 

Art.12 Fișele disciplinelor, atât pentru disciplinele opționale din pachetele de opționale, cât și 
pentru disciplinele facultative, sunt afișate pe site-ul universitatii  (rubricile Programe de licență, 
Programe de master) 

Art.13 Exprimarea opţiunilor studenţilor se face prin completarea formularelor de pe site-ul 
universităţi.  

Art.14 Pentru disciplinele facultative se va complete şi transmite o cerere conform Anexei 1. 

Art. 15. La sfarşitul perioadei de alegere a disciplinelor opţionale, directorii de departament din 
cadrul facultătilor centralizează optiunile studenţilor  pentru anul universitar următor, grupate pe 
programe de studii, ani de studii. 

Art.16 Din fiecare pachet de discipline opţionale se vor organiza cursuri pentru una sau două 
discipline, în ordinea numărului de opţiuni exprimate şi în funcţie de resursele facultăţii.  

Art. 17. Studenţii care nu şi-au exprimat opţiunea până la data de 1 iulie vor fi repartizaţi automat 
la una din disciplinele pentru care se vor organiza cursuri. 

Art.18 Decizia de stabilire și susținere a unei (mai multor) discipline dintr-un pachet opțional se 

ia de către conducerea departamentului și a facultății, ținându-se seama că numărul minim de studenți 

care vor frecventa disciplina să fie 15 sau alt număr impus de conducerea universității, precum și de 

criterii de eficiență economică. 
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Art.19 În cazul în care opțiunile sunt împarțite și nu se atinge pragul minim de 15, decizia de 

stabilire și susținere a unei discipline se ia funcție de numărul majoritar al opțiunilor studenților. 

Respectiva sau respectivele discipline urmează să fie normate în Statul de funcțiuni al departamentului.  

Art.20 Decizia de susținere a unei discipline facultative se ia de către conducerea departamentului 

și a facultății, ținându-se seama ca numărul minim de studenți care vor frecventa disciplina să fie 15 sau 

alt număr impus de conducerea universității, precum și de criterii de eficiență economică. Respectiva 

disciplină urmează să fie normată în Statul de funcțiuni al departamentului.  

Art.21 In cursul unui an universitar un student poate solicita , prin Anexa anuala de la Contractul 

de studii, efectuarea unei singure discipline facultative doar cu plata unei taxe suplimentare, 

proportionala cu numarul de puncte de credit aferente disciplinei.  

Art.22 Studentii au obligatia 

- alegerii disciplinelor optionale oferite de programul de invatare; 

- exprimarii optiunilor proprii in momentul solicitarii şi la termenele stabilite; 

- acceptarea ofertei care a indeplinit conditiile descrise in prezenta procedură; 

- completarea la timp şi conform ofertei acceptate a Anexei anuale de la Contractul de studii. 
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ANEXA 1 

UNIVERSITATEA ATHENAEUM DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA…………………………. 

 

 

CERERE 

Domnule decan, 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………….. student (a) / masterand 

(a) la programul de studii …………………………………………………….. anul ………. vă rog să 

luați act de solicitarea mea de a urma disciplina ………….……………………………………………. 

de tip facultativ  și activitățile conexe acesteia, precizate în fișa disciplinei și care se regăsește în planul 

de învățământ al programului de studii pe care îl parcurg, în anul de studii ….. sem. …… al următorului 

an universitar (2…./2….). 

Menționez faptul că am luat la cunoștință de obligațiile care îmi revin, precum și de condițiile care 

decurg din Procedura privind alegerea disciplinelor opționale și facultative pentru stabilirea și susținerea 

disciplinei. 

 

Data ……………………………………………. 

Semnatura ……………………………………. 


