Informații referitoare la DCT
1. Pentru studenții din anul I licență
2. Pentru studenții din anul II licență

1. Pentru studenții din anul I (care termină anul I)
Ce sunt disciplinele complementare?
Pentru studenţii care sunt în anul I în anul universitar curent sunt introduse
în planul de învăţământ în anii de studiu II şi III ,,Discipline complementare
opţionale”
care
urmăresc
și
formarea
unor
competențe
transversale, respectiv discipline din alt domeniu de studii decât cel pe care
îl urmaţi. Fiecare student care parcurge în acest momentul anul I de studiu
are posibilitatea de a învăţa în fiecare semestru din anii de studiu II şi III şi
alte materii decât cele oferite de facultate, astfel încât să se integreze mai
uşor pe piaţa muncii.
Competenţă – configurație specifică de cunoștințe, atitudini, deprinderi
care duc la comportamente noi şi care permit unui individ să realizeze o
acţiune / sarcină dată, într-un context dat, într-un anume rol şi având în
vedere criterii specifice.
Competenţele transversale – reprezintă achiziţii valorice şi atitudinile
care depăşesc un anumit domeniu / program de studii şi se exprimă prin
următorii
descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune
socială, dezvoltare personală şi profesională
Competenţele
transversale,
fără
ca
enumerarea
să
fie
limitativă, asigură: abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare orală
și scrisă în limba maternă / străină; abilități de raționare / argumentare și
gândire critică; utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC;
rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; recunoașterea și respectul
diversității și multiculturalității; autonomia învățării; inițiativă și spirit
antreprenorial; deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții;
respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; abilități de a opera
întro manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din
domeniul științelor exacte, științelor socio-umane și creației artistice etc.
Creditele alocate unei discipline DCT
Fiecare disciplină transversală studiată va avea 2 credite. Acestea sunt
parte a celor 30 de credite aferente unui semestru. De asemenea, notele
obţinute la aceste discipline intră în calculul mediei.

Cum aleg o disciplină DCT ?
În primul rând, fiecare student din anul I licenţă trebuie să se informeze
asupra ofertei de discipline complementare puse la dispoziţie de fiecare
facultate, intrănd pe site-ul http://dct.uvt.ro/ sau participând la „Târgul
disciplinelor complementare”, (cf. orarului unde sunt anunţate locaţiile şi
programul exact), unde cadrele didactice îşi vor prezenta pe larg disciplinele
propuse.
Apoi, în perioada următoare iunie studenţii din anul I de studiu îşi vor alege
disciplinele aferente semestrelor III şi IV (anul II de studiu, sem.I, respectiv
II), câte una pentru fiecare semestru, pe platforma care este disponibilă pe
site-ul www.dct.uvt.ro, autentificându-se cu contul propriu de e-uvt sau
printr-o modalitate similară.
Disciplinele vor fi de minim o oră de curs şi o oră de seminar/laborator. Din
motive de funcţionalitate vor fi plasate în același interval orar.

2. Pentru studenții din anul II (care termină anul II)
În același mod ca și atunci când ați ales disciplinele DCT pentru anul
II, acum veți alege o singură disciplină, pe care o veți studia în anul III,
semestru I (adică semestrul V din tot parcursul de studiu).

Important ! NU se aleg discipline de la facultatea la care sunt student !!!
Notă
Dacă în cadrul unor facultăți există modificări relativ la cele expuse
mai sus, studenții respectivelor facultăți vor fi anunțați la nivelul facultății.
Nu participă la alegerea de DCT pe acest site studenții de la:
- FEEA (Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor)
- Facultatea de Drept

