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GHID
PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITAŢILOR ÎN CADRUL PROGRAMELOR IFR

Învaţamântul cu frecvenţa redusa (IFR) este o forma de învaţamânt a cărei
necesitate, utilitate si posibilitate de realizare deriva din dezvoltarile recente din domeniul
tehnologiilor educaţionale si ale cerinţelor pe piaţa forţei de munca.
Învaţamântul FR este un proces educaţional flexibil care pune la dispoziţia
studenţilor resurse de învaţamânt având urmatoarele caracteristici:
-

interacţiunea între studenţi si instituţia care ofera programe de studiu, cu ceilalţi
studenţi si între studenţi si resursele de învaţamânt se realizeaza prin unul sau mai
multe medii de comunicare bidirecţionale;

-

posibilitatea de separare în timp si spaţiu a studenţilor în raport cu instituţia care ofera
programe de studiu, a studenţilor între ei si a studenţilor faţa de resursele de
învaţamânt si cadrele didactice pentru unele activitaţi (studiul individual).
Învaţamântul FR are drept principale caracteristici utilizarea tehnologiilor

informaţionale ca suport de informare, cunoastere si comunicare, munca individuala,
independenta a studenţilor, activitatea de îndrumare si coordonare a cadrelor didactice coordonatori de disciplina sau tutori, activitaţi directe cu cadrele didactice – lucrari
practice, proiecte, seminarii, aplicaţii pe teren (identice cu programele de la zi).
Utilizarea unei game largi de tehnologii de învaţamânt: materiale de studiu tiparite,
tehnici audio si video interactive, multimedia, tehnologii de învaţare prin intermediul
calculatorului si a Internetului, activitaţi directe cadru didactic-student.

Terminologia specifica învaţamântului FR
Studiul individual (SI) este activitatea pe care o desfasoara studentul la domiciliu si
cuprinde echivalentul materialului prezentat la curs pentru programele la zi, respectiv
partea teoretica a disciplinelor si se realizeaza pe baza materialelor furnizate de catre
titularii de discipline.
Activitaţile asistate (AA) reprezinta acele activitaţi didactice care cuprind o tematica
si un numar de ore identic cu învaţamântul de la zi si cuprind lucrarile practice, proiecte,
seminarii, aplicaţii, care sunt desfasurate la discipline, pe grupe/subgrupe, sub coordonarea
directa a cadrelor didactice, conform programului stabilit.
Coordonatorii de disciplina sunt cadre didactice titulare din instituţia de învaţamânt
superior organizatoare care îndeplinesc aceleasi standarde ca la forma de învaţamânt la zi.
Tutorii sunt cadre didactice desemnate sa îndrume studenţii pe parcursul unui
program de instruire. Ei pot fi cadre didactice universitare titulare sau asociate.
Activitaţile tutoriale (AT) reprezinta activitaţi specifice învaţamântului FR în cadrul
carora studenţii au întâlniri directe cu tutorii sau coordonatorii de disciplina. Obiectivul
activitaţilor tutoriale este acela de prezentare a conţinutului disciplinei, de consiliere si
furnizare de informaţii suplimentare necesare procesului de pregatire
Temele de control (TC) reprezinta acele activitaţi specifice IFR care sunt desfasurate
individual de fiecare student înregistrat la forma de învaţamânt FR. Obiectivul temelor de
control este acela de evaluare pe parcurs a cunostinţelor si de dezvoltare a capacitaţii de
autoevaluare a studentului.
Suportul de curs reprezinta materialul didactic întocmit de catre coordonatorul de
disciplina singur sau în colaborare cu alţi specialisti din domeniu, care conţine informaţiile
necesare studentului pentru studiul individual, ofera studentului modalitaţi de
autoevaluare a cunostinţelor si are o forma de prezentare ce îl face pretabil utilizarii si
accesarii lui atât prin intermediul sistemului informatic cât si în forma tiparita.

Toate activitaţile didactice desfasurate în cadrul departamentului IFR se supun
reglementarilor Regulamentului de organizare si funcţionare a Departamentului IFR.

Modul de distribuire a resurselor de învaţamânt
Toate disciplinele prevazute în planul de învaţământ au acoperire cu materiale
specifice realizate în tehnologia IFR (cursuri prezentate pe suporturi tiparite sub forma
compacta sau modulara), incluzând obiectivele specifice, organizarea materialului,
elemente aplicative pentru clarificarea si consolidarea cunostinţelor, teste de autoevaluare,
recomandari bibliografice si teme de control, cu prezentarea informaţiilor într-o forma
accesibila, concise si riguroasa si cu o distribuţie echilibrata de grafica si text.
Distribuirea materialelor didactice si a altor documente informative în legatura
directa cu programa de învaţamânt (calendarul activitaţilor, etc.) destinate studenţilor la
forma IFR se realizeaza dupa achitarea transei aferente din taxa de studii:
Modalitatea de distribuire în funcţie categoria materialelor sau documentelor
informative este :
- la Secretariatul Departamentului IFR;
- Prin posta;
- Prin e-mail, direct pe adresa studentului.
Evidenţa distribuirii materialelor se ţine la secretariatul DIFR.
Resursele de învaţamânt sunt distribuite catre studenţi fara a se percepe vreo taxa
suplimentara, contravaloarea acestora fiind inclusa în taxa de scolarizare.

Modul de comunicare între cursanţi si tutori
Pe tot parcursul procesului educaţional, studentul este însoţit sistematic de tutori
care se ocupa în mod individual de studentţii. Tutorele este acela care se ocupa de
îndeplinirea sarcinilor pe tot parcursul semestrelor de studiu, raspunde la întrebari si

clarifica problemele, ţine legatura cu studenţii si le sta la dispoziţie, la locul si timpul
dinainte stabilit prin programul de studiu si permanent la o adresa de e-mail.
La consultaţii, tutorii si coordonatorii de disciplina ajuta studenţii în clarificarea
problemelor aparute în timpul studiului individual. Comunicarea între cursanţi si tutori se
deruleaza în doua moduri:
-

prin posta electronica, care asigura comunicarea bidirecţionala prin intermediul
mesajelor scrise;

-

prin întâlniri tutoriale. În fiecare semestru se asigura cel puţin doua întâlniri între
studenţi si tutori. Întâlnirile se organizeaza de regula la sfârsit de saptamâna, de
vineri pâna duminica, dupa un orar bine stabilit si comunicat din timp studenţilor.

-

prin contractul de studii, studenţii au dreptul si obligativitatea sa participe la
întâlnirile tutoriale si asistate.

Modul de desfasurare a activitaţilor tutoriale si asistate
Anul de studii este împarţit în doua semestre. La nivelul fiecaruia dintre acestea se
organizeaza întâlniri tutoriale si activitaţi directe (asistate). Planificarea acestor întâlniri este
stabilita la începutul fiecarui semestru dintr-un an universitar, pe module în general de
vineri pâna duminica, iar pentru AA si pe durate mai mari de 1-2 saptamâni, câte 6-8 ore/zi.
Dupa înmatricularea studentului într-un an universitar, aceasta implicând semnarea
contractului de scolarizare si a contractului anual de studii, studentului i se elibereaza
documentele de student pe baza carora are acces la activitaţile didactice si la biblioteca.
Pregatirea în cadrul programelor IFR comporta doua aspecte distincte:
•

Primul aspect implica întâlniri student-cadru didactic, faţa în faţa, în cadrul activitaţilor
asistate, unde se parcurge integal tematica programei analitice aferenta lucrarilor
practice, seminarii, proiecte, aplicaţii si se pot clarifica problemele aparute în urma
studiului individual.

•

Al doilea aspect pune accent în mod intensiv pe pregatirea individuala având la
dispoziţie manualele si resursele de învaţamânt specifice învaţamântului FR. Resursele
de învaţamânt sunt puse la dispoziţie în forma tiparita, respectiv în forma electronica.
Realizarea temelor este parcursa gradat, dupa însusirea modulelor teoretice.

Sarcinile rezolvate (temele de control) se trimit sau se depun la secretariatul
departamentului la data scadenţei. Sarcinile de lucru (temele de control) se mai pot trimite
si pe adresa de e-mail a tutorelui indicând disciplina, anul de studiu si coordonatorul de
disciplina.
Întrebarile ivite în timpul parcurgerii materialelor si care necesita clarificari sau
ideile care nu au fost destul de clar expuse, sunt trimise prin e-mail tutorelui, care raspunde
tot prin e-mail sau cu ocazia consultaţiilor programate.
Calendarul disciplinei, care prezinta activitaţile si forma de evaluare (proba scrisa,
proba orala, proba scrisa si orala, susţinerea unui referat, colocviu, examen asistat de
calculator, test grila) pentru fiecare disciplina este stabilit de DIFR si titularul de curs si se
anunţa studenţilor.

Modul de verificare pe parcurs si de evaluare finala prin examen
Evaluarea este stabilita si descrisa de catre titularul de disciplina prin intermediul
fisei de disciplina. Ponderea lucrarilor practice, a referatelor, a lucrarilor pe parcurs si a
evaluarilor/verificarilor faţa de examinarea/verificarea finala este menţionata în cadrul
aceluiasi document.
Toate examenele si evaluarile se vor ţine la sediul disciplinelor din cadrul
universitaţii sau la sediul Departamentului DIFR.
Pentru evaluarea pe parcurs se utilizeaza metode specifice - activitaţi tutoriale,
examinarea lucrarilor studenţilor (referate, proiecte, studii de caz, teste, verificari pe
parcurs, colocvii). Evaluarea finala (sesiunile de iarna, vara, toamna) este examenul final
care consta în probe scrise, orale sau practice.

Cuantificarea activitaţii studenţilor la fiecare disciplina se face prin acordarea de
credite transferabile. Pentru învaţamântul de licenţa si masterat, suma creditelor pe un
semestru este, în general, de 30, iar cea anuala de minim 60. Pentru învaţamântul IFR suma
creditelor pe perioada scolaritaţii este identica cu cea de la învaţamântul de zi.
Evaluarea studenţilor se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota
minima de promovare fiind 5. La disciplina la care se susţin mai multe probe (examen scris,
referat s.a.) examinatorul stabileste o singura nota (cifra întreaga) pentru aprecierea
rezultatelor obţinute de student.
Planificarea perioadelor de pregatire si planificarea examenelor este anunţata
studenţilor din timp (la aviziere, prin postasi pe Internet). Orarele (calendare centralizate)
pentru toate specializarile pentru care exista în derulare programe de studiu IFR sunt
monitorizate de Departamentul DIFR. Acestea sunt afisate la avizierul Departamentului
sau pe site-ul Departamentului.
La intrarea studenţilor în sala de examen, cadrele didactice verifica identitatea
acestora pe baza carnetului de student si dreptul de a susţine examenul, respectiv daca au
reglementata situaţia financiara, consemnând totodata prezenţa sau absenţa studenţilor.
Studenţii care nu au asupra lor documentele prevazute nu sunt primiţi în sala de examen.
Din momentul anunţarii subiectelor de examinare, nici un student nu mai poate
intra în sala si nici un student nu mai poate parasi sala decât daca preda lucrarea. În timpul
examinarii este interzisa folosirea de catre studenţi a mijloacelor ilicite. Dovedirea folosirii
unui asemenea mijloc se sancţioneaza prin eliminarea din examen si poate sa atraga dupa
sine exmatricularea.
Secretariatul comunica prin afisare la avizierul departamentului, lista cu notele
obţinute de studenţi la examene.
Studiile efectuate în sistemul de învaţamânt universitar cu forma IFR se încheie cu
examen de licenţa, dupa aceleasi criterii ca la învaţamântul de zi. Dupa promovarea
examenului de licenţa, absolventul primeste Diploma de Licenţa sau Diploma de Inginer în

funcţie de specializarea urmata. Media minima la examenul de licenţa este 6 (sase).
Absolventul de la învaţamântul universitar forma IFR care nu promoveaza examenul de
licenţa primeste un Certificat de Absolvire care atesta efectuarea studiilor universitare fara
licenţa si poate repeta acest examen în condiţiile prevazute de lege.
Practici de rambursare a taxelor de studiu
Departamentul DIFR accepta existenţa unor cauze obiective pentru care studenţii
înmatriculaţi nu mai pot continua programul de studii si solicita rambursarea parţiala sau
totala a taxelor de studiu.
Studenţii care solicita anularea înmatricularii în cinci zile de la semnarea
contractului, dar nu au primit resursele de învaţamânt, vor primi înapoi taxa de studiu
platita, din care se scad cheltuielile de înmatriculare. Studenţilor care au primit si resursele
de învaţamânt li se va reţine si costul acestora.
Daca cererea de anulare a înmatricularii se face dupa cinci zile de la semnarea
contactului,dar înaintea primei activităţi didactice programată, instituţia reţine 15% din
taxa anuală de studiu ca neranbursabilă reprezentând cheltuieli administrative, la care se
adaugă costul resurselor de învăţământ primite.
Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi didactice
programată, dar la mai puţin de 50 % din totalul activităţilor programate, instituţia reţine
50 % din taxa de studiu, ca nerambursabilă, la care se adaugă costul resurselor de
învăţământ primite.
După completarea a mai mult de 50% din totalul activităţilor didactice programate,
instituţia de învăţământ este îndreptăţită să reţină întreaga taxă de studiu.
Toate procedurile referitoare la taxele de studiu şi rambursarea parţială sau totală a
acestora se aplică unitar şi echitabil de către toţi partenerii cu care instituţia de învăţământ
are semnate acorduri de parteneriat.

Procedura de soluţionare a sesizărilor şi contestaţiilor
Studenţii care se consideră neîndreptăţiţi de modul în care au fost evaluaţi sau cei
care doresc să facă diferite sesizări în legătură cu activitatea Departamentului IFR se
adresează Directorului Departamentului IFR prin intermediul unei contestaţii/sesizări
scrise, depuse şi înregistrate la secretariatul DIFR, în termen de trei zile de la data
comunicării rezultatelor evaluării. Consiliul Departamentului, în urma discuţiilor cu
examinatorul, stabileşte modul de soluţionare a contestaţiei/sesizării. Dacă acesta se
apreciază ca întemeiată, Consiliul va stabili împreună cu Directorul de Departament o
comisie de reexaminare sau modalitatea concretă de rezolvare a sesizării respective.
Soluţionarea contestaţiilor depuse de către studenţi se face în decursul aceleiaşi sesiuni de
examene.

Orice cerere adresată în scris de către studenţi şi depusă la secretariatul
departamentului este soluţionată în conformitate cu prevederile regulamentului de
desfăşurare a activităţii IFR şi a tuturor prevederilor legale în vigoare, referitoare la
învăţământul universitar.

