Nr. 852/05.05.2020

NOTIFICARE
privind alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi pentru anul universitar 2020-2021
Alegerea disciplinelor opționale de către studenți pentru anul universitar 2019-2020 se va realiza având în
vedere următoarele aspecte:
1. Studenții anilor I și II, nivel licenţă (IF și ID), respectiv studenţii anului I, nivel masterat (IF și IFR) au
obligaţia de a se înscrie la disciplinele opţionale pentru anul universitar 2020-2021;
2. Studenții vor opta pentru aceleași discipline opţionale atât în Aplicaţia FSEGA SIS (secțiunea
Alegere opționale) (https://econ.ubbcluj.ro/sis/), cât şi în Aplicaţia Academic Info
(https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/), în cadrul căreia vor completa contractul de studii pentru
anul universitar 2020-2021 până la data de 31.05.2020;
3. Alegerea opționalelor în Aplicația FSEGA SIS se va realiza prin intermediul site-ului facultăţii
(www.econ.ubbcluj.ro/sis), utilizând pentru autentificare numărul matricol şi CNP;
4. Pentru o cât mai bună informare în procesul de alegere a opționalelor, în Aplicația FSEGA SIS
(secțiunea Alegere opționale) studenții au posibilitatea să acceseze în dreptul fiecărei discipline opționale
un material video de prezentare a disciplinei (unde acesta este disponibil) precum și fișa disciplinei
opționale respective. Toate fișele de disciplină sunt de asemenea disponibile și pe site-ul facultății, in
cadrul meniului Oferta educațională (secțiunile Licență Bologna și Masterat Bologna);
5. Alegerea opționalelor se va realiza conform următorului calendar:
✓
✓
✓
✓

Alegerea opționalelor de către studenți în Aplicația FSEGA SIS și Aplicația Academic Info: 15.05.2020 — 20.05.2020
Afișarea pe website-ul facultății a Listei cu opţionalele alese de către studenți în Aplicația FSEGA SIS: 22.05.2020
Transmiterea de către studenți (prin e-mail la info.student@econ.ubbcluj.ro) a observațiilor privind
opționalele alese în Aplicația FSEGA SIS și afișate în listă: 25.05.2020 — 26.05.2020
Afișarea pe website-ul facultății a Listei finale cu opționalele alese în Aplicația FSEGA SIS: 28.05.2020

6.

Studenții care nu se înscriu (nu optează) pentru nicio disciplină dintr-un pachet de opţionale în Aplicația
FSEGA SIS in perioada menţionată în acest calendar vor fi repartizaţi din oficiu la o disciplină opţională
(din pachetul respectiv), având obligaţia de a înscrie în contractul de studii în Aplicația Academic Info (în
cursul lunii septembrie 2020) toate disciplinele opționale la care au fost repartizați din oficiu;
7. Alocarea din oficiu a studenţilor care nu s-au inscris în Aplicația FSEGA SIS la nicio disciplină dintr-un
pachet de opţionale se realizează (în cadrul Aplicației FSEGA SIS) după stabilirea disciplinelor opționale
care se organizează, din acest proces fiind excluși studenții care urmează a fi exmatriculați;
8. Studenții care au optat pentru o disciplină opţională, care nu se organizează în anul universitar 2020-2021, vor
modifica contractul de studii în Aplicația Academic Info (în cursul lunii septembrie 2020), alegând oricare altă
disciplină care se organizează din același pachet de opționale;
9. Studenții vor lista contractele anuale de studii pentru anul universitar 2020-2021 din Aplicaţia Academic
Info, le vor semna şi le vor depune la secretariatul facultăţii în perioada 17 - 25 septembrie 2020;
10. Nu vor fi preluate de către secretariatul facultății contracte anuale de studii care nu au menționate
disciplinele opţionale care se regăsesc în Lista finală cu opționalele alese în Aplicația FSEGA SIS afișată
în 28.05.2020 (cu excepția opționalelor care nu se organizează) respectiv disciplinele opționale alocate
din oficiu (marcate în Aplicația FSEGA SIS) pentru studenții care nu au optat în Aplicația FSEGA SIS în
perioada prevăzută în prezenta notificare;
11. Studenții și cadrele didactice au posibilitatea, prin intermediul Aplicației FSEGA SIS / FSEGA Online să
vizualizeze rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale pentru anul universitar 2020-2021
începând cu data de 28.05.2020.
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustaţă
Decan
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