
 

UNIVERSITATEA TEHNICA

FACULTATEA DE AUTOVEHICULE RUTIERE, MECATRONICA si MECANICA

 

 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI  FACULTĂŢII   

Nr. 2 din  16.02.2022 

 

Art.1. Repartizarea studenţilor anului II DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ pe 

specializări, din anul universitar 2021/2022, se face conform REGULAMENTULUI DE 

REPARTIZARE PE SPECIALIZĂRI. 

 

Art.2. REGULAMENTUL DE REPARTIZARE PE SPECIALIZĂRI : 

a) Numărul de locuri pentru fiecare specializare se stabileşte  prin hotărârea Biroului 

Consiliului Facultăţii până la data de 15.09.2022. 

b) Repartizarea studenţilor se face de către Biroul Consiliului Facultăţii după ultima sesiune 

de restanţe aprobată de Biroul Consiliului de Administrație al UTC-N pentru anul 

universitar în curs, dar nu mai târziu de data de 15.09.2022, în funcţie de opţiunea 

studentului din fișa de opțiuni şi numărul total de credite acumulate în anul I şi II de studiu. 

 

 1. Procedura de repartizare: 

a) se împart studenţii în două grupe: 

-  grupa 1 formată din studenţii care acumulează 120 credite (60 credite anul I + 60 

credite anul II ) după sesiunea de restanţe din perioada 25.07-31.07.2022; (la aceeaşi 

poziţie a opţiunii departajarea se face pe baza mediei aritmetice din cei doi ani de 

studiu); 

- grupa a 2-a formată din studenţii care acumulează minim 90 credite în ordine 

descrescătoare a numărului total de credite acumulate în cei doi ani de studiu; (la 

acelaşi număr de credite se departajează în funcţie de numărul de credite realizate 

pentru disciplinele din anul II) 

b) prima dată se repartizează studenţii din grupa 1-a, în ordinea opţiunii şi a mediei 

calculată ca medie aritmetică a mediilor ponderate a anilor I și II; 

c) studenţii din grupa  a 2-a se repartizează în limita locurilor rămase libere, în 

funcţie de opţiune şi numărul total de credite acumulate în anii I şi II; 

 

2. Eventualele contestaţii se depun la secretariatul facultăţii în termen de 48 de ore de la 

afişarea repartizării şi vor fi soluţionate de către Biroul Consiliului Facultăţii, hotărârea 

Biroul Consiliului Facultăţii fiind definitivă. 

                                                                                                                         

 

 

  DECAN, 

                 Prof.dr.ing. Nicolae Filip 


