1.7 Procedura de repartizare pe specializări a studenților din anul II,
înmatriculați la domeniul Inginerie energetică

În vederea repartizării pe specializări a studenților din anul II la domeniul INGINERIE
ENERGETICĂ (IE), aceștia își exprimă opțiunile prin depunerea unei cereri datate și semnate.
Cererile se ȋncarcă pe platforma Moodle ȋn secţiunea special creată. Modelul de cerere este
disponibil pentru descărcare pe pagina de internet a facultății la secțiunea Studenţi_Proceduri.
În cadrul domeniului Inginerie energetică există următoarele specializări:
 ETI (Energetică și tehnologii informatice)
 ETM (Energetică și tehnologii de mediu)
 ETN (Energetică și tehnologii nucleare)
 HE (Hidroenergetică)
 ISE (Ingineria sistemelor electroenergetice)
 ME (Managementul energiei)
 TE (Termoenergetică)
Prioritate la repartizarea pe specializări o au studenții integraliști în ordinea mediilor
obținute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opțiunilor exprimate în
cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare, și având în
vedere posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate. Pentru studenții cu restanțe
repartizarea se va face în funcție de numărul de credite de studiu transferabile (cst) acumulate, de
media obținută în primii doi ani de studiu și de ierarhia preferințelor.
La calcularea mediei pe cei doi ani de studii se vor lua ȋn considerare disciplinele obligatorii
şi opţionale. Media se va calcula cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la
toate disciplinele prevăzute ȋn planul de ȋnvăţământ (promovate cu note ≥ 5, nepromovate şi a
notelor de trei cu care se echivalează disciplinele la care studentul a fost absent).
Departajarea studenţilor care au aceeaşi medie se va face ţinând seama de numărul de credite
de studiu transferabile (cst) obţinute ȋn primii 2 ani.
În cererea de repartizare (Anexa 11), în dreptul fiecărui program de studii se completează o
cifră (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) reprezentând ordinea preferințelor studenților, cifra 1 reprezentând
opţiunea cea mai dorită şi 7 cea mai puţin dorită. Se recomandă să se ierarhizeze toate cele 7
opțiuni (în ordinea dorită).
Termenul de depunere a cererilor se anunță prin afișare la avizier și pe site-ul facultății, în
fiecare an universitar la sfârșitul semestrului II, funcție de calendarul anului universitar. Studenții
care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat, vor fi repartizați din oficiu.

Repartizarea pe specializări se face după sesiunea de restanțe din luna septembrie, iar listele
cu repartiții vor fi afișate la secretariat și pe pagina web a facultății.
Eventualele contestații se depun la secretariatul facultății în termen de 24 de ore de la afișare,
și vor fi soluționate în termen de o zi.

