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Notificare 
privind alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi 

pentru anul universitar 2018-2019 

Alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi pentru anul universitar 2018-2019 se va realiza 
având în vedere următoarele aspecte: 

(1) studenţii anilor I şi II, nivel licenţă, respectiv studenţii anului I, nivel masterat au obligaţia de a 
se înscrie la disciplinele opţionale pentru anul universitar 2018-2019; 

(2) în acest sens, studenţii vor opta pentru aceleaşi discipline opţionale atât în Aplicaţia Academic 
Info, cât şi în Aplicaţia FSEGA SIS; 

(3) disciplinele pentru care au optat în cadrul celor două aplicaţii trebuie să se regăsească în 
contractul de studii pentru anul universitar 2018-2019, care se va depune la secretariatul 
facultăţii, pană cel târziu la data de 28.09.2018; 

( 4) pentru alegerea opţionalelor studenţii trebuie să consulte fişele disciplinelor opţionale aferente 
anului universitar 2018-2019, disponibile pe site-ul facultăţii, in cadrul meniului Oferta 
educaţionala: 

Programe de studiu nivel licenţă: https://econ.ubbcluj.ro/n3.php?id s=282&id c=104&id m=3 ; 

Programe de studiu nivel masterat: https://econ.ubbcluj.ro/n3.php?id s=283&id c=6s&id m=3 ; 

(5) alegerea opţionalelor în Aplicaţia FSEGA SIS se va realiza prin intermediul site-ului facultăţii 
(www.econ.ubbcluj.ro/sis), utilizând pentru autentificare numărul matricol şi CNP; 

( 6) alegerea opţionalelor se va realiza conform următorului calendar: 

./ Activităţile de prezentare a disciplinelor opţionale de către cadrele didactice: 
07.05.2018 - 11.05.2018 

./ Alegerea opţionalelor de către studenţi în FSEGA SIS şi Academic Info: 
14.05.2018 - 20.05.2018 

./ Afişarea pe website-ul facultăţii a listei cu opţionalele alese de către studenţi în FSEGA SIS: 
21.05.2018 

./ Transmiterea de către studenţi (prin e-mail la info.student@econ.ubbcluj.ro) a observaţiilor 
privind opţional ele alese în FSEGA SIS şi afişate în listă: 

22.05.2018 
./ Alocarea disciplinelor opţionale din oficiu pentru studenţii care nu au optat în FSEGA SIS: 

23.05.2018-27.05.2018 
./ Afişarea pe website-ul facultăţii a listei finale cu opţional ele alese în FSEGA SIS/ alocate din oficiu: 

28.05.2018 
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(7) studenţii care nu se înscriu (nu optează) pentru nicio disciplină dintr-un pachet de opţionale în 
Aplicaţia FSEGA SIS in perioada menţionată anterior, vor fi repartizaţi din oficiu la o disciplină 
opţională (din pachetul respectiv), având obligaţia de a înscrie în contractul de studii disciplina 
opţională la care au fost repartizaţi; 

(8) alocarea studenţilor care nu s-au inscris în Aplicaţia FSEGA SIS la nicio disciplină dintr-un 
pachet de opţionale se va face astfel: la nivelul fiecărui program şi an de studii, în ordine 
alfabetică, la disciplinele opţionale pentru care au optat studenţi, până la atingerea numărului 
necesar de studenţi pentru organizarea unui număr întreg de grupe de studiu; 

(9) studenţii care au optat pentru o disciplină opţională care nu se organizează au posibilitatea să 
îşi modifice opţiunea printr-o solicitare scrisă, depusă la secretariatul facultăţii, până cel târziu 
la data de 29.06.2018; în caz contrar, se va recurge la alocarea unei discipline opţionale din 
oficiu; 

(1 O)înAplicaţiaAcademicinfo studenţii au obligaţia de a completa contractele de studii pentru anul 
universitar 2018-2019 până la data de 31.05.2018, utilizând în acest sens link-ul: 
https: 1 /academicinfo. ubbcluj.ro /Info / ; 

(11) studenţii vor lista contactele de studii pentru anul universitar 2018-2019 din Aplicaţia Academic 
Info, le vor semna şi le vor depune la secretariatul facultăţii în perioada 20- 28 septembrie 2018; 

( 12) nu vor fi preluate de către secretariatul facultăţii contractele care nu au menţionate disciplinele 
opţionale care se regăsesc în lista finală cu opţionalele alese în Aplicaţia FSEGA SIS/alocate din 
oficiu (afişată în 28.05.2018); 

(13)începând cu data de 21.05.2018 studenţii şi cadrele didactice au posibilitatea, prin intermediul 
Aplicaţiei FSEGA SIS / FSEGA Online să vizualizeze rezultatele procesului de alegere a 
disciplinelor opţionale. 
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Planificarea activităților de prezentare a disciplinelor opționale în rândul studenților înmatriculați la 

programele de studii nivel licență, forma de învățământ IF 

 

 

Ziua Programul de studii Interval orar Sala 

Luni, 7 

mai 2018 

An 1 - Contabilitate și informatică de gestiune 13:00-13:50 A1 

An 1 - Contabilitate și informatică de gestiune (în limba franceză) 13:00-13:50 241 

An 1 - Finanţe şi bănci 13:00-13:50 A2 

An 1 - Administrarea Afacerilor (în limba germană) 13:00-13:50 127 

An 2 - Economia comerțului, turismului și serviciilor 13:00-13:50 026 

An 2 - Marketing 13:00-13:50 001 

An 2 - Management 13:00-13:50 036 

An 2 - Economie agroalimentară și a mediului 13:00-13:50 009 

Marți, 8 

mai 2018 

An 2 - Contabilitate și informatică de gestiune 13:00-13:50 A1 

An 2 - Contabilitate și informatică de gestiune (în limba franceză) 13:00-13:50 241 

An 2 - Finanţe şi bănci 13:00-13:50 A2 

An 2 - Administrarea Afacerilor (în limba germană) 13:00-13:50 127 

An 1 - Economia comerțului, turismului și serviciilor 13:00-13:50 026 

An 1 - Marketing 13:00-13:50 001 

An 1 - Management 13:00-13:50 036 

An 1 - Economie agroalimentară și a mediului 13:00-13:50 009 

Miercuri, 

9 mai 

2018 

An 1 - Economie generală 13:00-13:50 121 

An 1 - Economie şi afaceri internaţionale 13:00-13:50 036 

An 1 - Statistică şi previziune economică 13:00-13:50 127 

An 1 - Informatică economică 13:00-13:50 A1 

An 2 - Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) 13:00-13:50 211 

An 2 - Finanţe şi bănci (în limba engleză) 13:00-13:50 241 

An 2 - Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) 13:00-13:50 009 

An 2 - Management (în limba engleză) 13:00-13:50 026 

Joi, 10 

mai 2018 

An 1 - Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) 14:00-14:50 211 

An 1 - Finanţe şi bănci (în limba engleză) 14:00-14:50 241 

An 1 - Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) 14:00-14:50 006 

An 1 - Management (în limba engleză) 14:00-14:50 235 

An 2 - Informatică economică (în limba maghiară) 

An 2 - Management (în limba maghiară) 

An 2 - Marketing (în limba maghiară) 

An 2 - Finanţe şi bănci (în limba maghiară) 

14:00-14:50 

001 

An 2 - Economie generală 14:00-14:50 329 

An 2 - Economie şi afaceri internaţionale 14:00-14:50 009 

An 2 - Statistică şi previziune economică 14:00-14:50 127 

An 2 - Informatică economică 14:00-14:50 036 

Vineri, 11 

mai 2018 

An 1 - Informatică economică (în limba maghiară) 

An 1 - Management (în limba maghiară) 

An 1 - Marketing (în limba maghiară) 

An 1 - Finanţe şi bănci (în limba maghiară) 

13:00-13:50 A1 
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Până la data de 31 mai 2018, studenţii au obligaţia de a completa contractele de studii on-line în aplicaţia 
Academiclnfo, contracte de studii aferente anului universitar 2018-2019, utilizând în acest sens link-ul 

https: //academicinfo. ubbcluj .ro /lnfo 1 

Platforma va fi deschisă până în data de 31 mai 2018. 

Studenţii care vor rămâne cu restanţe după finalizarea anului universitar 2017-2018, au posibilitatea de a le înscrie în 
contractul de studii on-line în aplicaţia Academiclnfo, în cursul lunii septembrie 2018. 

Studenţii vor lista contractele de studii pentru anul universitar 2018-2019 din Aplicaţia 
Academicinfo, le vor semna şi le vor depune la secretariatul facultăţii în perioada 20-28 septembrie 
2018. 
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