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 DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU 

FRECVENŢĂ REDUSĂ 
  

 

PREZENTAREA MODULUI CONCRET DE DESFĂSURARE A 

ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI I.D/I.F.R. 

 

I. CONCEPT 

 

Art. 1 Formarea competenţelor în vederea obţinerii unei calificări superioare, competenţe 

dublate de o diplomă de licenţă într-un domeniu autorizat, reprezintă obiectivul participării studenţilor 

la procesul de învăţământ, indiferent de forma acestuia. 

În consecinţă, o instituţie organizatoare de studii universitare de licenţă are obligaţia să 

reprezinte un garant al calităţii pregătirii formative, actele de studii eliberate constituindu-se în cărţi de 

vizită ale instituţiei. 

Învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă oferă o şansă unor categorii socio-profesionale 

dar, în acelaşi timp, trebuie asigurate condiţiile de desfăşurare ale acestei forme de învăţământ care să 

nu ducă la scăderea nivelului de cotare al instituţiei. 

Procesul de pregătire a studenţilor la forma de învăţământ I.D/I.F.R. este suma activităţilor 

desfăsurate în cadrul seminariilor şi a întâlnirilor tutoriale. 

Activitatea de seminar/întâlnirea tutorială este acel proces de informare, consiliere şi 

îndrumare a studenţilor pe tot parcursul şcolarizării, în scopul de a facilita integrarea în 

învăţământul universitar, alegerea celor mai potrivite opţiuni didactice. 

 

II. STUDENŢII - beneficiari ai programului de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă 

redusă 

Art. 2 Activităţile desfăşurate în cadrul întâlnirilor tutoriale/seminariilor facilitează: 

-  familiarizarea studenţilor cu mediul academic; 
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- instruirea studenţilor în utilizarea facilităţilor puse la dispoziţie (platforma electronică, 

biblioteci, servicii administrative etc); 

- sprijinirea orientării profesionale prin discuţii asupra liniilor de studii oferite, cursuri opţionale 

şi facultative; 

- consilierea, îndrumarea diferenţiată şi personalizată a studenţilor; 

- integrarea studentului, izolat spaţial, într-un sistem de lucru cooperativ; 

- recoltarea feedback-ului studenţilor vizavi de calitatea procesului de  învăţământ. 

Art. 3 În scopul asigurării condiţiilor de realizare optimă a acestor facilităţi, universitatea prin 

Departamentul pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă asigură: 

- realizarea unei politici corespunzătoare de atragere a personalului corespunzător ca nivel de 

pregătire; 

- stagii de instruire pentru dezvoltarea pregătirii psiho-pedagogice necesare; 

- stagii de pregătire pentru utilizarea platformei electronice; 

- urmărirea continuă a gradului de satisfacţie al studenţilor faţă de activitatea deşfăşurată în 

cadrul seminariilor. 

 

III. ORGANIZARE ŞI STRUCTURĂ 

Art. 4 Sistemul de activităţi desfăşurate în cadrul seminariilor şi a activităţilor tutoriale este 

obligatoriu pentru fiecare facultate care are cel puţin o specializare autorizată sau acreditată la forma de 

învăţământ I.D/I.F.R. 

Art. 5 La nivelul facultăţii, pentru fiecare specializare este bine definită activitatea de 

seminar/activităţilor tutoriale, îndrumată de Responsabilul ID/IFR din facultate şi coordonată de decan. 

Art. 6 Echipa responsabilă pentru realizarea activităţilor de seminar se compune minimal din: 

- titular de disciplină; 

- titular de seminar/tutore. 

Art. 7 Titularul de disciplină este un cadru didactic titular sau asociat având funcţia didactică 

minim de lector sau echivalentă şi are aceleaşi competenţe şi obligaţii ca şi în cazul învăţământului I.F. 

la care se mai adaugă obligativitatea asigurării suportului de curs. Activitatea titularului de curs se 

referă la o formaţie de studiu echivalentă unei serii. 

Art. 8 Titularul de seminar/tutorele este un cadru didactic titular sau asociat cu competenţe în 

disciplina repartizată şi are ca principală atribuţie urmărirea pregătirii continue a studentului prin 

sistemul temelor de casă, prin activităţi asistate sau prin alte modalităţi. 
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Art. 9 Consiliul Departamentului de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă al 

facultăţii, la propunerea şefilor de departament şi a responsabilului ID/IFR, desemnează la începutul 

fiecărui an universitar titularii de disciplină şi cadrele didactice evaluatoare în vederea validării lor de 

Senatul Universităţii. 

Art. 10 Consiliul Departamentului de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă 

al universităţii, la propunerea decanilor, desemnează la începutul fiecărui an universitar, titularii 

activităţilor didactice desfăsurate în cadrului programului de studiu I.D./I.F.R. 

Art. 11 Titularul de seminar/tutorele lucrează sub îndrumarea Responsabilului ID/IFR, a 

titularului de disciplină şi sub supravegherea decanului. 

Art. 12 Atribuţiile titularilor de seminar/tutorilor: 

- sprijinirea studenţilor în integrarea în mediul academic dezvoltat de universitate; 

- sprijinirea studenţilor în înţelegerea şi asimilarea parametrilor specificaţi în programele 

analitice (conţinut, bibliografie, condiţii de promovare etc); 

- familiarizarea studenţilor cu modul de desfăşurare a activităţii didactice pe baza sistemului de 

credite transferabile; 

- orientarea studenţilor în alcătuirea programului formative individual, prin alegerea unui traseu 

curricular personalizat care să respecte dorinţele şi abilităţile studentului; 

- asistarea studenţilor în vederea facilitării accesului la resursele universităţii (biblioteci, 

laboratoare informatice etc.); 

 

IV. DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 

FRECVENŢĂ REDUSĂ 

- atragerea atenţiei studenţilor asupra necesităţii studierii contractelor de studiu şi de scolarizare 

şi a respectării termenelor stabilite în aceste contracte; 

- popularizarea în rândul studenţilor a evenimentelor organizate în spaţiul universitar; 

- informarea studenţilor asupra oportunităţilor oferite de universitate prin centrele de cercetare 

ca un posibil punct de plecare în demararea de programe de cercetare cu aplicativitate în mediul 

economic 

- orientarea studenţilor pentru studiile universitare de masterat şi doctorat; 

- consiliere, asistare şi orientare în dezvoltarea carierei profesionale; 

- informare cu privire la oportunităţile sociale, culturale şi sportive dezvoltate de universitate şi 

care pot fi asociate activităţilor de învăţare; 
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- evaluarea experienţei studenţilor, în vederea îmbunătăţirii strategiilor, metodologiilor şi 

activităţilor cu impact evolutiv asupra experienţei studenţilor; 

- consiliere privind explorarea interesului şi a abilităţilor personale; 

- acordarea de sfaturi în vederea soluţionării unor probleme personale în legătură cu viaţa 

studenţească şi intermedierea contactului dintre studenţi şi personalul universităţii abilitat să rezolve 

aceste probleme; 

- asistarea studenţilor, la cererea acestora, în luarea unor decizii. 

Art. 13 Titularii de seminarii/tutorii sunt datori să promoveze egalitatea de tratament a 

studenţilor. 

Art. 14 Titularii de seminarii/tutorii sunt obligaţi să respecte deplina confidenţialitate asupra 

informaţiilor dobândite şi comunicate în cadrul îndrumării/consilierii studenţilor în probleme ce ţin de 

persoana aceasta. 

Art. 15 Titularii de disciplină trebuie să fie disponibili studenţilor, timp de minim 2 ore pe 

săptămână, conform programului stabilit de comun acord cu aceştia. 

Art. 16 Responsabilul ID/IFR din facultate va avea întâlniri lunare cu titularii de 

disciplină/seminarii/tutorii aferenţi specializării şi semestrial va prezenta în faţa Consiliului D.I.D.F.R. 

un raport privind îndeplinirea atribuţiilor acestora. 

Pe baza raportului, activitatea cu titularilor de disciplină şi seminarii/tutorii se remunerează 

semestrial în sistem de plata cu ora, la nivel de asistent universitar, pentru orele efectuate. 

Art. 17 Titularii de seminarii/tutorii îşi pot pierde această calitate, prin retragerea de către 

Consiliul DIDFR, în mod unilateral, în cazul neîmplinirii atribuţiilor. 

 

 

 


