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Formular de opțiuni 
aferente anului IV Automatică și Informatică Aplicata (română) pentru anul univ. 2023-2024 

 
Nume student: ________________________________                     Grupa: ___________________ 
 
1. Fiecare student va opta pentru o direcție: 

Direcție Opțiune (Da, Nu) 

Automatică  

Informatică Aplicată  

 
2. Fiecare student va opta pentru o disciplină dintre: 

Disciplină Opțiune (Da, Nu) 

Marketing  

Dezvoltare personală și profesională  

Etică și integritate academică  

  
3. Fiecare student va opta pentru o disciplină (în funcție de direcția aleasă) dintre: 

Direcție Disciplină Opțiune (Da, Nu) 

Automatică 
Estimatoare în controlul sistemelor dinamice  

Automatizarea clădirilor  

Informatică 
Aplicată 

Securitate digitală  

Grafică digitală  

  
Studenții vor completa opțiunile și trimite prin mail formularul semnat în format .pdf până la data de VINERI 
30.06.2023 ora 12 la adresa Ioana.Chis@aut.utcluj.ro. La repartizare se va ține cont de opțiunea studentului 
și media primilor 3 ani de studii. Cei care nu depun opțiunile până la data menționată vor fi repartizați de 
către conducerea departamentului.  
 
Data: ___________ Semnătură student, 
 
Nota 1. Pentru cazul în care datorită mediei veți fi distribuiți la altă opțiune decât cea aleasă, vă rugăm să 
alegeți la punctul 3 câte o disciplină la fiecare opțiune (A/I). Dacă nu alegeți la ambele opțiuni câte o 
disciplină, în situația amintită veți fi repartizați de către conducerea departamentului. 
 
Nota 2.  
Opțiunea Automatică: 

Mașini electrice și acționări 

Microsisteme și achiziții de date   

Conducerea numerică a mașinilor unelte 

Optimizări 

Estimatoare în controlul sistemelor dinamice sau Automatizarea clădirilor 
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Opțiunea Informatică Aplicată: 

Rețele de calculatoare  

Tehnologii web 

Sisteme de fabricație integrată  

Managementul proiectelor                                     

Securitate digitală sau Grafică digitală 

 
Nota 3. Dacă Metodologia de întocmire a statelor de funcții nu va permite lansarea tuturor disciplinelor 
opționale, se va lansa disciplina pentru care au optat cei mai mulți studenți la fiecare direcție de studii. 
 


