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DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ŞI CALCULATOARE
PREFERINȚE DISCIPLINE OPȚIONALE
An școlar __________________________
Nume:
Prenume:
CNP:
Program de studii:
An de studiu actual:

Anul în care se află studentul acum (ex. III) sau ”-” pentru candidații la master

An de studiu pentru Anul pentru care alege, adică anul următor (ex. IV) sau același an ca mai sus
care se face alegerea: dacă alegerea este pt. anul I licență.
Conform Planului de învăţământ al fiecărui program de studii gestionat de către DIEEC, sunt prevăzute pachete de discipline
OPŢIONALE. Planurile de învăţământ pot fi consultate în pagina web proprie a DIEEC: http://dieec.ubm.ro/, iar Fișele disciplinelor pe
paginile colectivelor: http://cee.ubm.ro/, respectiv: http://ece.ubm.ro/.
Fiecare student, indiferent de programul de studii urmat, îşi poate alege propriul traseu de studii, prin alegerea câte unei
discipline din fiecare pachet, în funcție de preferinţele individuale.
Până la sfărșitul fiecărui an universitar, studenţii vor depune cereri la consilierii de studii (îndrumătorii de an) cu preferințele
pentru anul universitar viitor. Pentru disciplinele anilor I masterat, selecția se face odată cu interviul pt. admiterea la masterat. Pentru
disciplinele anilor I licență, preferințele se exprimă până la sfărșitul semestrului I.
Pentru fiecare pachet, disciplina care va întruni numărul maxim de nominalizări va fi cea care va fi urmată de către toți
studenții.
Nominalizarea preferinței din fiecare pachet de discipline opționale nu este obligatorie. De asemenea, ea poate fi exprimată
pentru unul, sau pentru mai multe, sau pentru toate pachetele de discipline opționale. Dacă pentru un pachet nu este exprimată, până
la data limită, nici o preferință, selecția disciplinei se face la nivelul DIEEC.

Vă rugăm completați disciplina aleasă din fiecare pachet de opționale.

Numărul pachetului de
discipline opționale

Data: ___________________

Denumirea disciplinei alese

SEMNĂTURA: ___________________________

