Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

METODOLOGIE DE REPARTIZARE PE SPECIALIZĂRI / PROGRAME DE STUDII
A STUDENȚILOR DIN ANUL II,
AN UNIVERSITAR 2020-2021

Art.1 La procesul de repartizare pe specializări participă toți studenții Facultății de Chimie
Aplicată și Știința Materialelor de la domeniile Inginerie Chimică şi Ingineria Mediului, declarați
promovați în anul 3, la finalul anului universitar curent.
Art.2 Numărul de studenți alocat pentru fiecare specializare a Facultății de Chimie Aplicată și
Știința Materialelor se stabilește în Biroul Executiv al Facultății, în funcţie de numărul de
studenţi promovaţi din anul II în anul III de studii de licenţă, cu o distribuţie echilibrată între
specializări, în corelare cu strategia de dezvoltare a Facultății de Chimie Aplicată și Știința
Materialelor.
Art.3 (1) Depunerea opțiunilor studenților din anul 2 pentru specializările acreditate la
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor se face on-line, pe platforma Moodle, prin
completarea formularului dedicat opțiunilor pentru specializări.
https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11975
(2) Fiecare student va preciza toate opțiunile, în ordinea priorității lor. În chestionar
specializările sunt trecute în ordine alfabetică: CATB = Chimie Alimentară şi Tehnologii
Biochimice; CISOPC = Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie şi Carbochimie;
IIPCB = Ingineria şi Informatica Proceselor Chimice şi Biochimice; IPMICP = Ingineria şi
Protecția Mediului în Industria Chimică şi Petrochimică; SIMONa = Știința și Ingineria
Materialelor Oxidice și Nanomateriale; SIPOL = Știința şi Ingineria Polimerilor.
Prin excepţie, studenţii care au decizie de la Ministerul Educaţiei pentru o anumită
specializare vor urma din anul III specializarea aprobată de minister, fara a mai face optiuni pe
platforma Moodle.
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(3) Completarea în platformă a opţiunilor de către studenţi se face pe perioada sesiunii de
examene aferentă semestrului al II-lea al anului universitar (5 – 27 iunie 2021). La expirarea
perioadei de completare a opţiunilor, modificarea acestora nu mai este posibilă.
(4) Tabelul de evidenţă a opţiunilor studenţilor din anul II se va arhiva la secretariatul
Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor şi va fi publicat, pe platforma Moodle, la
aceeaşi adresă, în termen de 5 zile de la încheierea perioadei de alegere a opţiunilor.
Art.4 (1) Repartizarea studenţilor pe specializări se face în ordinea descrescătoare a mediei
anilor de studiu, după sesiunea din toamnă (criteriul 1), numărul de puncte credit (criteriul 2) și
media anului II de studiu (criteriul 3).
(2) Media anilor de studii se calculează cu formula (medie_an_I+medie_an_II)/2, aşa
cum rezultă din baza de date www.studenti.pub.ro.
(3) Repartizarea pe specializări a studenților se face conform opțiunilor exprimate în
chestionarul completat şi în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare. Dacă locurile
alocate primei specializări pentru care a optat studentul s-au ocupat prin repartizarea studenților
din partea superioară a listei (cu medie mai mare), studentul este repartizat la opțiunea 2,
respectiv 3 s.a.m.d.
(4) Nu se repartizează studentul aflat pe următoarea poziție din tabel până când nu s-a
finalizat repartizarea studentului aflat înaintea sa. În cazul mediilor egale se va ține cont de
criteriile 2 şi 3.
(5) Studenții care nu completează chestionarul de repartizare până la termenul fixat, vor fi
repartizați din oficiu.
Art.5 Listele preliminare cu repartițiile pe specializări se afişează la avizierul facultăţii și online, pe site-ul facultății, în luna septembrie (după sesiunea de restanţe din septembrie).
Art.6 Contestațiile se vor depune personal în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea la
secretariatul facultăţii / on-line a Listelor preliminare cu repartițiile pe specializări. Contestaţiile
vor fi analizate de o comisie în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere
a contestaţiilor.
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Art.7 Listele finale cu repartițiile pe specializări se afişează la avizierul facultăţii și on-line, pe
site-ul facultății, în luna septembrie (cu cel puţin 7 zile înaintea începerii anului universitar).
Art.8 Nu se admite modificarea repartiţiei finale pe specializări decât în cazul în care doi
studenţi repartizaţi la două specializări diferite fac o cerere comună prin care solicită inversarea
repartiţiilor. Aceste cereri se depun la secretariat în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea
Listelor finale cu repartiţia pe specializări. Modificarea repartiţiilor este avizată de Decan.
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