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Metodologie de repartizare pe programe de studiu a studenţilor de la domeniul de 

licenţă: Inginerie şi Management 
 
 
Art. 1. Conform „Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 

la ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea Politehnica Timişoara”, admiterea 
la ciclul de studii licenţă în UPT se organizează pe domenii de licenţă. Un domeniu de 
licenţă cuprinde mai multe specializări sau programe de studii. Separarea studenţilor pe 
specializări se va face după metodologii proprii ale facultăţilor. 

 
Art. 2. Repartizarea studenţilor din anul II de la domeniul de licenţă Inginerie şi 

Management, pe programe de studiu specifice pentru anul III şi IV, se realizează pe baza 
rezultatelor obţinute la învăţătură şi a opţiunilor exprimate pe baza unei fişe de opţiuni. 

 
Art. 3. Rezultatele obţinute la învăţătură luate în considerare sunt creditele şi notele 

obţinute de studenţi în anii I şi II. 
Repartizarea studenţilor se realizează în ordinea descrescătoare a numărului de 

credite, respective a mediei pe primii doi ani, conform opţiunilor notate în fişa de opţiuni şi 
în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare program de studiu.  

 
Art. 4. Fişa de opţiuni reprezintă Anexa 1 a acestei metodologii şi este disponibilă pe 

site-ul facultăţii MPT (http://www.mpt.upt.ro/educatie/informatii.html). Acesta trebuie 
completată de către fiecare student conform cerinţelor, semnată şi depusă la secretariatul 
facultăţii MPT în termenul specificat prin decizia Biroul Consiliului Facultăţii MPT. 
Neîndeplinirea acestor cerinţe duce la repartizarea din oficiu a studentului în limita 
numărului de locuri rămase disponibile. 

 
Art. 5. Numărul de locuri repartizat pentru fiecare program de studiu este stabilit de 

Biroul Consiliului Facultăţii MPT şi va fi anunţat public printr-o decizie care va fi disponibilă 
pe site-ul facultăţii MPT (http://www.mpt.upt.ro/educatie/informatii.html). 

 
Art. 6. Dacă la ocuparea ultimului loc planificat pentru un program de studiu 

concurează mai mulţi candidaţi cu acelaşi număr de credite şi aceeaşi medie, atunci se 
vor folosi drept criterii de departajare, succesiv, următoarele:  

Media anului II 

Media anului I  

 

Art. 7. Rezultatele repartizării se vor anunţa printr-o decizie a Biroului Consiliului 
Facultăţii MPT şi care va fi disponibilă pe site-ul facultăţii MPT 
(http://www.mpt.upt.ro/educatie/informatii.html). 
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Art. 8. Eventualele contestaţii cu privire la repartizarea pe programe de studiu a 
studenţilor se pot depune în termen de 48 de ore de la anunţarea deciziei, la secretariatul 
facultăţii MPT. Biroul Consiliul Facultăţii MPT are sarcina de a analiza şi rezolva 
contestaţiile şi de a le anunţa printr-o rezoluţie (disponibilă şi pe site-ul facultăţii MPT), în 
termen de 48 de ore de la depunerea contestaţiei. 

Art. 9. Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Biroului Consiliului Facultăţii 
MPT, la data de 21.05.2015 
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