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REGULAMENT PRIVIND CURSURILE OPȚIONALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL 

FACULTĂȚII DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

1. Profesorii titulari vor primi înainte de începerea semestrului, de la Secretariat, listele 

complete ale potențialilor studenți, în vederea unei evaluări realiste a numărului maxim de 

înscrieri pentru fiecare curs opțional în parte. 

2. Prezentarea ofertei de cursuri opționale se va face în primele două săptămâni ale 

semestrului, iar fișele disciplinelor (incluzând programa analitică detaliată) se vor posta pe 

site-ul Facultății înaintea începutului anului școlar. Pentru fiecare curs opțional din orar/ 

planul de învățământ, studenții trebuie să aleagă varianta preferată din oferta existentă, 

înscriindu-se personal pe lista alcătuită și aprobată de profesorul titular. 

3. Profesorii vor prezenta conținutul și cerințele cursului opțional (prezență, activitate, lucrări, 

proiecte etc.) la prima întâlnire organizată în acest sens, când se va anunța și numărul 

maxim de studenți acceptat de fiecare titular de curs (stabilit de către acesta în funcție de 

numărul total al studenților și de specificul materiei). Înscrierile se vor face în ordinea 

solicitării și se vor opri la pragul stabilit. 

4. Studenții au obligația de a-și alege cursul opțional în decurs de maxim o lună de la 

începutul semestrului. În caz contrar, vor fi considerați neînscriși și nu se vor putea 

prezenta la examen sau la restanțele aferente, urmând a recontracta unul dintre cursurile 

opționale în anul academic următor în vederea obținerii notei și creditelor necesare. 

5. După maxim o lună de la începerea semestrului, profesorii vor preda la secretariat listele 

finale cu înscrișii la cursurile respective. 
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6. Studenții se vor putea transfera de la un curs la altul pe parcursul semestrului numai în 

cazuri excepționale, cu aprobarea ambilor profesori titulari (al cursului inițial și al celui 

vizat de transfer). În vederea transferului, studentul va trebui să întocmească o cerere 

scrisă, care va fi supusă aprobării Decanului și celor doi profesori.  

 
 
 
 

Decan 
Conf. dr. Dana Percec 

 


