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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 

 
 
 

 
 

HOTARÂREA 
Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Nr. 23 din data de 3 februarie 2022 

  
de aprobare a Procedurii  privind repartizarea studenţilor din anul III, studii 

universitare de licenţă, din anul I, studii universitare de masterat pe 
coordonatori pentru Proiecte de Diplomă și Lucrări de Disertaţie 

  
 
Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 
Având în vedere Regulamentul cadru privind examinarea şi notarea studenților; 
Având în vedere propunerile primite de la Directorii de Departamente, 
Având în vedere avizul Consiliului Facultăţii dat în ședința de vot electronic din perioada 1 – 3 
februarie 2022, 

 
 
se hotărăşte: 
 
 
Art.1. Se aprobă revizia nr. 3 a Procedurii privind repartizarea studenţilor din anul III, 
studii universitare de licență și din anul I, studii universitare de masterat pe coordonatori 
pentru Proiecte de Diplomă și Lucrări de Disertație (Anexa). 
 
Art.2. Procedura privind repartizarea studenţilor din anul III, studii universitare de licenţă 
şi din anul I, studii universitare de masterat pe coordonatori pentru Proiecte de Diplomă 
și Lucrări de Disertație, revizia nr. 3 este valabilă începând cu anul universitar 2021-
2022. 
 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin Serviciul Secretariat al FIESC. 
 
 
 
 
 DECAN,      SECRETAR ȘEF FACULTATE, 
 
Prof.univ.dr.ing. Laurențiu-Dan MILICI                   ing. Elena CURELARU  
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ANEXA 
 

PROCEDURĂ PRIVIND REPARTIZAREA 
STUDENŢILOR DIN ANUL III, STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  

ȘI ANUL I, STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
PE COORDONATORI PROIECTE DE DIPLOMĂ ȘI LUCRĂRI DE DISERTAŢIE 

 
 

În conformitate cu reglementările în vigoare pot conduce proiecte de diplomă cadrele didactice 
titulare cu gradul didactic de Profesor, Conferenţiar, Şef de lucrări / Lector sau Asistent cu titlul 
ştiinţific de doctor. Lucrările de Disertaţie pot fi conduse de cadre didactice titulare cu gradul didactic 
de Profesor, Conferenţiar sau Şef de lucrări / Lector cu titlul ştiinţific de doctor. 

Calendarul şi regulile de repartizare a studenţilor din anul III, studii universitare de licență și anul I 
studii universitare de masterat pe îndrumători de Proiecte de diplomă și Lucrări de Disertație sunt 
următoarele: 

- numărul maxim de studenţi din promoția în cauză ce pot fi îndrumaţi de un cadru didactic este 
7; 

- până la sfârşitul primei săptămâni din sesiunea de iarnă, cadrele didactice titulare FIESC 
trebuie să pună la dispoziţia studenţilor temele pentru Proiectele de diplomă și Lucrările de 
Disertaţie; 

- la începutul celei de-a doua săptămâni a sesiunii de iarnă, Secretariatul va trimite un anunţ 
către studenţii din promoția în cauză în care comunică că temele pentru Proiectele de 
diplomă și Lucrările de Disertaţie au fost afișate, indicându-se adresa şi că studenţii se pot 
adresa cadrelor didactice pentru îndrumarea Proiectelor de diplomă și a Lucrărilor de 
Disertaţie;  

- în cazul în care numărul de solicitări depăşeşte numărul aprobat, cadrele didactice decid în 
mod autonom asupra criteriilor de selecţie a studenţilor pe care doresc să-i îndrume; 

- funcţie de solicitări, fiecare cadru didactic titular va putea să aleagă pentru îndrumare studenţi 
de la ciclurile de Licenţă/ Masterat, potrivit dreptului de îndrumare pe care îl are, în proporţia 
dorită; 

- până la sfârșitul săptămânii nr. 2  din semestrul II, cadrele didactice cu drept de îndrumare 
transmit la Secretariat lista cu studenţii îndrumaţi pentru Proiectele de diplomă/ Lucrările de 
Disertaţie fără a se depăși numărul maxim de studenți îndrumați; în cazul temelor în cotutelă 
numărul de studenți se împarte la numărul de îndrumători; 
- până la sfârșitul săptămânii nr. 3 din semestrul II, Prodecanul responsabil cu activitatea 

științifică, transferul tehnologic și baza materială coordonează repartizarea din oficiu a 
studenţilor care nu şi-au exprimat opţiunea, astfel: 

• se începe cu studenţii de la masterat care sunt repartizaţi în cadrul 
departamentului care gestionează masteratul, apoi pe total facultate, funcţie de 
media de admitere; 

• se continuă cu studenţii de la licenţă în cadrul departamentului/ 
departamentelor care coordonează programul, apoi pe total facultate, funcţie 
de media anului II de studiu. 

- Serviciul Secretariat prezintă la Decanat propunerea de listă finală cu repartizarea studenţilor 
din promoția în cauză pe îndrumători de Proiecte de diplomă/ Lucrări de Disertaţie, care, 
după ce este aprobată şi semnată, devine definitivă şi se trimite studenţilor şi cadrelor 
didactice spre informare şi punere în aplicare. 

Departamentele pot discuta și aviza tematicile propuse și pot stabili şi alte criterii de detaliu, pentru 
repartizarea locurilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi a numărului maxim de studenţi 
stabilit. 

Conducerile departamentelor și decanatul vor iniţia măsuri de descurajare a celor care iau spre 
îndrumare mai mulţi studenţi (de exemplu, pentru studenţii suplimentari cifrei aprobate să nu se 
acorde puncte la evaluare anuală). 

 
DECAN, 

 
prof.univ.dr.ing. Laurențiu-Dan MILICI 

 
 


