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PROCEDURA DE ALEGERE DE CĂTRE STUDENŢI A
DISCIPLINELOR OPŢIONALE
1. Planurile de învăţământ ale programelor de studii de licenţă organizate în cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor cuprind 3 pachete de discipline opţionale,
studiate în anul II semestrul II (1 pachet) şi în anul III (câte un pachet în fiecare semestru).
Alegerea disciplinelor opţionale ce se vor studia în anul universitar următor se face în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din
Universitatea din Craiova aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Craiova din
12.02.2009, completate cu prevederile din prezenta procedură.
2. În termen de maximum 30 de zile de la începerea semestrului II, decanatul va face
cunoscută prin afişare la avizier şi pe site-ul facultăţii, lista disciplinelor opţionale (inclusiv
titularii de curs propuşi) oferite în anul universitar următor pentru fiecare an de studiu.
Studenţii au posibilitatea să-şi aleagă disciplinele opţionale până la data de 20 mai.
3. Disciplinele selectate rezultă din competiţie, în funcţie de opţiunile studenţilor şi de
resursele facultăţii. Pentru o corectă informare a acestora, cu privire la conţinutul fiecărei
discipline din pachetul opţional, fiecare titular de disciplină va pregăti un „pliant de
prezentare” în care va include, în principal, informaţiile din programa analitică. Aceste pliante
vor fi distribuite către studenţii cărora li se adresează, în format listat şi vor fi postate pe siteul facultăţii.
4. Disciplinele opţionale (conform pachetelor din Planul de învăţământ) sunt
prezentate studenţilor în cadrul unor întâlniri organizate de către decanatul FEAA, în
semestrul II al anului universitar anterior studierii acestora, pentru fiecare an de studiu în
parte. În cadrul acestor întâlniri, fiecare titular de disciplină opţională îşi prezintă disciplina,
iar un reprezentant al Biroului Consiliului Facultăţii 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.
5. Exprimarea opţiunilor studenţilor se face on-line, pe site-ul universităţi. 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. Studenţii care nu
şi-au exprimat opţiunea până la data de 20 mai vor fi repartizaţi automat la una din
disciplinele pentru care se vor organiza cursuri.
6. În vederea exprimării opţiunilor trebuie parcurse următoarele etape:
a. Se accesează pagina web a Universităţii www.ucv.ro
b. Se accesează link-ul către Evidenta studenti http://cis01.central.ucv.ro/evstud/

c. Se tastează CNP-ul şi parola de acces (procurată de la secretariatul facultăţii) în
căsuţele corespunzătoare
d. Se accesează modulul selectie discipline optionale
e. Se accesează link-ul „Selectie discipline optionale” aferente fiecărui semestru pentru
care trebuie exprimată opţiunea.
7. Studenţii din anul I vor opta pentru una din disciplinele pachetului opţional din
semestrul II al anului II de studii. Studenţii din anul II vor opta pentru o disciplină din
pachetul opţional aferent semestrului I al anului III de studii, precum şi pentru o disciplină din
pachetul opţional aferent semestrului II al anului III de studii. Exprimarea opţiunii se face prin
accesarea link-ului „SELECTEAZĂ DISCIPLINA” din dreptul disciplinei dorite. Pentru
eventuale neclarităţi se poate accesa „Manualul de utilizare” de pe site.
Se recomandă ca înainte de exprimarea opţiunii să se studieze pliantele de prezentare a
acestora. Vizualizarea pliantului se poate face pe site-ul facultăţii http://feaa.ucv.ro/cm/ .
8. Sunt interzise orice forme de manipulare a opţiunilor studenţilor. În situaţia în care
se constată existenţa unor astfel de tentative, acestea vor fi analizate în Comisia de etică a
facultăţii, printre sancţiunile posibile (aplicate cumulativ) amintind:
desemnarea unui alt cadru didactic care să predea acea disciplină pentru
respectiva serie de studenţi;
refacerea opţiunilor studenţilor;
eliminarea din competiţie a respectivei discipline;
Prezenta Procedură a fost aprobată în Consiliul Facultăţii din 10.03.2011 şi va fi
aplicată începând cu anul univ. 2011 – 2012.

