
Platforma de alegere a disciplinelor complementare care formează competențe 
transversale se va redeschide azi, 15.02.2023, ora 12:00, pentru studenții din anii 
terminali care încă au discipline complementare restante față de prevederile planurilor 
de învățământ și pentru studenții din anul 2 care nu și-au ales încă disciplina 
complementară de parcurs în semestrul al 2-lea al acestui an universitar. 
  
Vă reamintim faptul că pentru finalizarea studiilor universitare de licență, toți 
studenții UVT trebuie să parcurgă și să promoveze cel puțin trei discipline 
complementare care formează competențe transversale (cu excepția studenților 
Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din anul 3, care trebuie să parcurgă 
cel puțin o disciplină opțională din oferta FEAA și 2 discipline complementare care 
formează competențe transversale sau discipline din oferta FEAA, la alegere). 
 

În anul 2, semestrul 2 studenții tuturor facultăților UVT trebuie să parcurgă o 
disciplină complementară care formează competențe transversale, aleasă prin 
intermediul platformei www.dct.uvt.ro. 

• Astfel, accesând platforma www.dct.uvt.ro, studenții din anul terminal care 
nu au parcurs și promovat deja până în prezent trei discipline 
complementare care formează competențe transversale, pot opta pentru 
a urma între 1 și 3 discipline complementare în semestrul al II-lea al 
anului universitar 2022-2023, în funcție de câte discipline complementare nu 
au parcurs până la acest moment, achitând până cel târziu la data de 
23.02.2023 o taxă de 100 de lei pentru fiecare disciplină ce urmează a fi 
parcursă. Taxa se poate achita online, cu cardul, completând câmpurile 
necesare și selectând unul dintre tipurile de taxă 13, 14 sau 15 din linkul 
următor: https://plationline.uvt.ro/project/plata-taxe-universitare/. 

• În cazul în care nu au ales o astfel de disciplină pentru acest semestru, 
studenții din anul 2 pot alege o disciplină complementară care formează 
competențe transversale. 

Termenul limită pentru înscrierea la disciplinele complementare care formează 
competențe transversale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 
este 23 februarie 2023. 
 

După începutul semestrului nu se va mai permite niciun fel de înscriere la 
disciplinele complementare/modificare a disciplinelor complementare parcurse. 
  
Sunt disponibile pentru alegere doar acele discipline complementare care formează 
competențe transversale care încă au locuri disponibile în semestrul al II-lea al acestui 
an universitar. 
  
Înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale 
se face pe principiul „primul venit-primul servit”, fiecare disciplină având o limită 
maximă de participanți, astfel că vă recomandăm să optați pentru participarea la aceste 
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discipline cât mai curând, pentru a beneficia de cât mai multe opțiuni disponibile. În 
momentul în care o disciplină atinge numărul maxim de participanți înscriși, aceasta nu 
va mai fi disponibilă pentru a fi selectată de către alți studenți. 
  
Înainte de a alege, vă invităm să consultați oferta disciplinelor complementare care 
formează competențe transversale pentru semestrul următor, publicată pe site-ul 
www.dct.uvt.ro, citind descrierile disciplinelor, fișele disciplinelor unde veți găsi detalii 
despre conținutul acestora, modalitățile de predare, bibliografia necesară sau modalitățile 
de evaluare, dar și CV-urile cadrelor didactice titulare ale disciplinelor. 
  
Fiecare student va putea opta doar pentru discipline complementare care formează 
competențe transversale din alt domeniu decât cel în care studiază. ATENȚIE! Nu 
puteți parcurge din nou o disciplină complementară pe care ați promovat-o într-un 
semestru/an de studii anterior!!! 
  
Pentru alte detalii referitoare la disciplinele complementare care formează competențe 
transversale, vă rugăm să transmiteți un e-mail pe adresa dct@e-uvt.ro. 
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