
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ (ID) 

şi 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR) 

 
 

Universitatea din Craiova organizează programe de studii universitare la 

formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) și/sau la distanță (ID), prin 
aceste forme alternative de învăţământ asigurându-se posibilitatea de 

formare inițială, de perfecționare sau de conversie profesională pentru largi 
categorii de cursanţi, fără întreruperea activităţii profesionale. 
 
Se oferă programe de studii universitare de licenţă, organizate în formele de 
învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi programe de studii 
universitare de master, organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă. Oferta educaţională este publicată anual pe site-ul http://www.ucv.ro . 
 

ID oferă studenților/cursanților posibilitatea de a opta personal asupra locului 

și timpului în care să se instruiască/autoinstruiască, permite acestora să 

studieze individual sau în grup și să desfășoare activități de învățământ 
coordonate de universitate. 
 

IFR este caracterizat prin activități de predare/învățare/evaluare, dedicate 
pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupun 

atât întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților/cursanților cu 

cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor mijloace de 
predare/pregătire specifice  ID. 
 

Programarea disciplinelor în planul de învățământ, la formele de organizare a 

procesului didactic ID sau IFR, se face corespunzător duratei de școlarizare 

la învățământul cu frecvență (IF). Metodologia de organizare a examenelor, 
competenţele şi cunoştinţele verificate, corespondenţa dintre rezultatele 
învăţării şi notele acordate sunt identice pentru orice formă de învăţământ 
corepunzatoare unui anumit program de studii din cadrul universităţii. 
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Diplomele de studii universitare eliberate de universitate, în condiţiile legii, 
pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ 
absolvită, sunt echivalente. 
 
Admiterea studenţilor în programele de studii ID/FR se face prin concurs, 
desfăşurat conform Metodologiei de admitere publicată pe site-ul central al 
Universităţii din Craiova http://www.ucv.ro. 
 
Admiterea pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, la formele de 
învăţământ ID şi IFR, se organizează în aceeaşi perioadă ca pentru forma de 
învăţământ cu frecvenţă. Universitatea percepe de la candidaţi, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru 
organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile stabilite de Senatul 
universitar. 
 
Persoana admisă la un program de studii ID/FR are calitatea de student, pe 
întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv 
Universitatea semnează cu fiecare student înmatriculat, la începutul primului 
an de studiu, un Contract de şcolarizare; anual se semnează un Contract de 
studii, nemodificabil în timpul anului universitar.  
 
Studiile universitare la formele de învăţământ ID şi IFR se desfăşoară în 
regim cu taxă. Taxa de studii anuală este stabilită de Senatul universitar, 
conform prevederilor legale. 
 
Taxa de studii reprezintă contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului 
de către universitate în cadrul programului de studiu. Pentru programele de 

studiu la formele ID sau IFR, universitatea oferă studenților/cursanților, în 

cuantumul taxei de școlarizare, resurse de învățare specifice învățământului 

la distanță, în format tipărit sau electronic, pentru toate disciplinele din planul 

de învățământ. 
 
Diplomele de studii universitare eliberate de universitate, în condiţiile legii, 
pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ 
absolvită, sunt echivalente. 
 
Contacte utile pentru candidaţii la admiterea în Universitatea din Craiova : 
 
Departamentul pentru programe ID-FR (DIDFR) 
Tel. : 0251 411 281   E-mail : dtopan@central.ucv.ro 
 
Centrul de consiliere şi orientare profesională (CCOP) 
Tel. : 0251 563 269   E-mail : stelicastelica@yahoo.com    
 
Secretar şef al universităţii 
Tel. :0251 413 041 
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