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1. SCOPUL PROCEDURII 

 Procedura stabileşte modul în care se realizează alegerea de către studenţi a disciplinelor 
opţionale/facultative propuse în planul de învăţământ al programului de studii/specializării existente 
în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.  

  

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se utilizează în cadrul facultăţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru 
toate programele de studii indiferent de forma de organizare. 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale 
3.2 Carta Universităţii 
3.3 R05 - Regulament privind activitatea profesională a studenţilor. 

 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

4.1. Termeni şi definiţii 

4.1.1 Disciplină opţională – disciplină aleasă din oferta de discipline a programului de studii, 
necesară completării pachetului obligatoriu din trunchiul sau din ramura de specializare; 
după alegere, disciplina opţională capătă caracter de obligativitate, fiind necesară 
promovarea ei de către student.  

4.1.2 Disciplină facultativă - disciplină oferită atât din domeniul programului de studii/ 
specializării, cât şi din alte domenii complementare; participarea la o astfel de disciplină este 
condiţionată de formarea unei grupe de studii.  

 

4.2. Abrevieri 

USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
FS – Facultatea de Silvicultură 
CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
 

5. CONŢINUT 

5.1. Informarea studenţilor 

5.1.1 Studenţilor li se prezintă modulul de discipline opţionale şi facultative din planul de 
învăţământ aferente anului de studii: 
a) pentru studenţii din anul I de studii planul de învăţământ şi fi şele disciplinelor se vor 

prezenta la înmatriculare; 
b) pentru studenţii din anii II, III şi IV planul de învăţământ şi fi şele disciplinelor se vor 

prezenta la finele semestrului al doilea. 

5.1.2 Prezentarea planului de învăţământ se face pe pagina web şi la avizierul facultăţii de către 
secretariatul facultăţii.  

5.1.3 În cazul disciplinelor opţionale studenţii vor fi informaţi că vor fi repartizaţi din oficiu, dacă 
nu-şi exprimă opţiunea. 

 
 
5.2. Exprimarea opţiunii 
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5.2.1 Pe baza informaţiilor primite, studenţii optează în scris pentru disciplinele opţionale şi 

facultative pe care doresc să le urmeze, completând un tabel nominal: 
a) pentru studenţii din anul I de studiu, tabelele nominale pentru disciplinele opţionale şi 

facultative vor fi completate la secretariatul facultăţii; 
b) pentru studenţii din anii II, III şi IV tabelul nominal pentru disciplinele opţionale şi facultative 

va fi înmânat de către secretariatul facultăţii şefului de grupă în vederea completării. 

5.2.2 Tabelul cu opţiunile studenţilor din anii II, III şi IV de studii se predă la secretariatul facultăţii 
cel târziu în ultima săptămână a semestrului II. 

5.2.3 Copiile tabelelor nominale se predau directorilor de departament, iar originalele se arhivează în 
secretariatul facultăţii. 

5.2.4 Directorii de departament, pe baza semnăturilor studenţilor, propun disciplinele opţionale şi 
facultative ce se activează în anul universitar respectiv. Propunerile sunt înaintate decanului 
pentru a fi avizate de consiliul facultăţii. 

5.2.5 În cazul cursurilor facultative organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic înscrierea se face la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.  

 
5.3. Aprobarea disciplinelor opţionale 

5.3.1 Directorii de departament vor analiza opţiunile studenţilor şi în funcţie de strategia facultăţii 
vor propune decanului disciplinele opţionale/facultative care vor funcţiona în anul 
universitar următor. 

5.3.2 Consiliul facultăţii va analiza şi decide care sunt disciplinele opţionale şi facultative care vor 
funcţiona în anul universitar următor. 

5.3.3 Studenţii vor fi informaţi privind decizia consiliului facultăţii de către secretariatul facultăţii 
prin afişare la avizierul facultăţii.  

 
6. RESPONSABILITĂŢI  
6.1 Consiliul facultăţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) decide care sunt disciplinele opţionale şi facultative care vor funcţiona în anul 
universitar următor; 

b) controlează modul de aplicare a procedurii. 

 
6.2 Directorul de departament are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a) furnizează secretariatului planul de învăţământ şi fi şele disciplinelor; 

b) prezintă situaţia disciplinelor opţionale / facultative solicitate în scris de către studenţi şi 
propune care sunt disciplinele opţionale şi facultative care vor funcţiona în anul 
universitar următor; 

c) desemnează îndrumătorii de an care să monitorizeze modul de exprimare a opţiunilor 
privind disciplinele opţionale şi facultative. 

 
6.3 Decanul are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 

a)  Monitorizează afişarea planului de învăţământ pe pagina web a facultăţii; 

b) supune aprobării consiliului facultăţii propunerea privind disciplinele opţionale şi 
facultative care vor funcţiona în anul universitar următor. 

 
6.4 Secretariatul facultăţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe: 
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a) îndrumă studenţii din anul I în completarea tabelelor cu disciplinele opţionale şi 

facultative; 

b) furnizează tabelele nominale şefilor de grupă pentru exprimarea opţiunilor privind 
disciplinele opţionale şi facultative; 

c) colectează tabelele nominale cu opţiunile pentru disciplinele opţionale şi facultative; 

d) transmite copii după tabelele nominale directorilor de departament. 

e) afişează planul de învăţământ şi disciplinele opţionale şi facultative care vor funcţiona 
în anul universitar următor. 

 
7. DISPOZIŢII FINALE 
7.1 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Senatului USV. 

7.2 Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV. 

7.3 Verificarea modului în care se aplică procedura se realizează de către consiliul facultăţii. 

 
8. ANEXĂ 
Tabel nominal pentru exprimarea opţiunilor  
 
 
 
           ANEXA 1 
            
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Facultatea ___________________________        
           APROBAT, 

DECAN, 
 

 
TABEL NOMINAL PENTRU EXPRIMAREA OP ŢIUNILOR 

 
Programul de studiu.................................. 
Anul de studiu............................................. 
 
 

Pachet opţional I Pachet opţional II Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 

Discipline 
facultative 

Semnatura 
studentului 

1.            
 

Notă: 
Disciplinele  alese de student vor fi notate cu  X 
 Legendă: D1........... 
  D 2........ 
  D 3....... 
  D 4 ...... 


