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1. CADRUL JURIDIC
Universitatea din Craiova include în oferta sa educaţională programe de studii universitare la formele de
învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ
respective la forma de învăţământ cu frecvenţă. Organizarea şi
funcţionarea formelor ID şi IFR sunt
reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, corelată cu
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
Programele de studii oferite prin învăţământ la distanţă (ID) şi cele oferite prin învăţământ cu frecvenţă redusă
(FR) sunt coordonate şi monitorizate de Departamentul pentru Programe ID – FR (DIDFR), înfiinţat prin Hotărârea
Senatului Universităţii din 14.03.2012. Iniţierea, dezvoltarea, implementarea şi managementul programelor de
studii, în colaborare cu facultăţile universităţii, a respectat cerinţele OG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Departamentul pentru Programe ID-FR este organizat şi funcţionează în baza unui Regulament propriu (Anexa
1), elaborat în acord cu Carta Universităţii şi aprobat de Senatul Universitar la 23.04.2012. Acest Regulament a
fost modificat și aprobat în CA la data de 30.03.2017, în acord cu Carta Universității din Craiova și cu standardele
ARACIS, privind metodologia de organizare și monitorizare a programelor de studiu la forma ID/IFR.
DIDFR se află în subordinea prorectorului responsabil cu Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii.
Departamentul este condus de Consiliul DIDFR, prezidat de directorul acestui departament. Directorul DIDFR a
fost numit prin Decizia nr. 39004/12.05.2016 a Rectorului Universităţii şi asigură conducerea operativă a acestui
departament.
2. PLANUL STRATEGIC 2016 - 2020
Departamentul pentru Programe ID-FR şi-a asumat misiunea de a coordona şi monitoriza activităţile specifice
formelor de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă oferite de universitate, asigurând
respectarea standardelor pedagogice şi calitatea programelor de instruire.
DIDFR şi-a propus să ofere programe de învăţare organizată şi structurată, fundamentate pe o proiectare
didactică explicită, echivalente celor de la forma de învăţământ cu frecvenţă, având ca finalitate formarea
competențelor necesare absolvenților în vederea inserării pe piața muncii. DIDFR a coordonat 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.
Principalele obiective cuprinse în Planul strategic (ANEXA 1) elaborat de Consiliul DIDFR sunt:
• dezvoltarea unui sistem flexibil de învăţământ, specific societăţii informaţionale, care să ofere acces la
educaţie pentru toate categoriile de cursanţi, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora;
• producerea de materiale didactice destinate învăţământului la distanţă şi învăţământului cu frecvenţă
redusă în tehnologia ID/FR, actualizarea continuă şi difuzarea acestora către cursanţi;
• asigurarea resurselor de învăţare on-line, cu tutorat la distanţă sincron sau asincron;
• formarea continuă a formatorilor şi tutorilor dedicaţi ID şi IFR;
• asigurarea accesului rapid la bazele de date cu conţinut educaţional;
• sprijinirea facultăţilor din universitate în realizarea activităţilor de marketing educaţional, precum şi pentru
obţinerea autorizării/acreditării programelor de studii oferite la formele de învăţământ ID şi IFR;
• prezentarea elocventă şi permanent actualizată a informaţiilor privitoare la programele ID-FR, pe pagina
web a DIDFR din site-ul principal al Universităţii din Craiova;
• dezvoltarea elementelor de infrastructură necesare activităţilor specifice formelor de învăţământ ID/FR.
3. PLANUL OPERAŢIONAL
Planurile operaţional anuale în vigoare (ANEXA 2) ţin seama de prevederile Planului strategic al DIDFR valabil
pentru perioada 2018 - 2019.
Pe parcursul anului universitar 2018-2019, Consiliul DIDFR a acţionat şi acţionează pentru atingerea
următoarelor obiective principale:
1. Prezentarea informaţiilor privitoare la programele ID-FR, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal al
Universităţii în acord cu principiile transparenței.
2. Consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în probleme legate de utilizarea
portalului “Moodle” instalat pe serverul FEAA sau a platformei Tesys.
3. Instruirea coordonatorilor şi tutorilor dedicaţi formelor de ID şi IFR, privind producerea de materiale didactice
în format adecvat, difuzarea materialelor către cursanţi şi interacţiunea cu aceştia.
4. Monitorizarea utilizării platformelor de e-learning ale universităţii, dedicate formelor de învăţământ la distanţă
şi cu frecvenţă redusă.
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5. Revizuirea capacităţilor de şcolarizare atribuite de ARACIS, pentru programele de studii ID-FR din universitate.
6. Colaborarea cu facultăţile pentru implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale ale
cadrelor didactice implicate în programele ID-FR.
7. Acordarea de consultanţă şi sprijin logistic facultăţilor din universitate, pentru obţinerea autorizării/acreditării
programelor de studii la formele de învăţământ ID si IFR.
8. Colaborarea cu facultăţile pentru întocmirea contractelor şi convenţiilor încheiate cu partenerii pentru derularea
programelor ID-FR.
9. Colaborarea cu facultăţile pentru definitivarea contractului de şcolarizare şi a contractului anual de studii,
semnate de universitate cu fiecare student înmatriculat la un program ID/FR.
10. Conlucrarea cu facultăţile care oferă programe de studii ID şi/sau IFR, în procesul de întocmire a Statelor de
funcţii asociate acestor programe.
11. Monitorizarea îndeplinirii prevederilor cuprinse în Planul strategic al DIDFR şi în Planul operaţional anual.
12. Transmiterea documentaţiei privind bugetul aferent programelor de studii ID-FR şi costurile medii pe student
înmatriculat în programele ID-FR, precum şi a propunerilor privind cuantumul taxelor de şcolarizare din anul
universitar 2018 - 2019, către Senatul universitar.
4. PROGRAMELE DE STUDII ID - FR
4.1. Specificul programelor ID - FR
Programele de învăţământ cu frecvenţă redusă din universitate cuprind activităţi dedicate mai ales unor cursuri
de sinteză şi pregătirii aplicative, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele
didactice, completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.
Programele de învăţământ la distanţă utilizează cu precădere platforma de e-learning a universităţii, presupun
activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate prin activităţi specifice de tutorat.
Admiterea pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare, la formele de învăţământ coordonate şi
monitorizate de DIDFR, s-a organizat în aceleaşi perioade ca pentru forma de învăţământ cu frecvenţă. Persoana
admisă la un program de studii ID/FR a primit calitatea de student, valabilă pe întreaga perioadă a prezenţei sale
în cadrul programului respectiv. Universitatea a semnat cu fiecare student înmatriculat la un program ID/FR un
contract de studii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, nemodificabil în timpul anului universitar.
Diplomele de studii universitare eliberate pentru absolvenţii programelor de studii desfăşurate în formele ID sau
IFR, în condiţiile legii, sunt echivalente cu cele obţinute de absolvenţii aceloraşi programe de studii la forma de
învăţământ cu frecvenţă.
4.2. Programe ID – FR în 2018 - 2019
În anul universitar 2018 – 2019 au funcţionat 4 programe de studii de licenţă în forma ID, precum şi 3 programe
de licenţă în forma FR. În derularea programelor menţionate au fost implicate 5 facultăţi ale Universităţii din
Craiova.Situația înmatriculării pe facultăți, programe de studiu și ani este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1. Situația înmatriculărilor la programele de studii forma de învățământ ID-IFR în cadrul
Universității din Craiova în anul universitar 2019-2020.

Facultate

Ciclu

Specializare

Forma
înv.

An

Agronomie

Licenţă

Agronomie

Tip
scolarizare

Nr
stud

Agricultură

FR

1

Taxă

68

Licenţă

Agricultură

FR

2

Taxă

56

Agronomie

Licenţă

Agricultură

FR

3

Taxă

52

Agronomie

Licenţă

Agricultură

FR

4

Taxă

42

Drept

Licenţă

Drept

FR

1

Taxă

150

Drept

Licenţă

Drept

FR

2

C.P.L.

1

Drept

Licenţă

Drept

FR

2

Taxă

93

Drept

Licenţă

Drept

FR

3

Taxă

61

Drept

Licenţă

Drept

FR

4

Taxă

56

Drept

Licenţă

FR

4

Taxă/credite

3

Economie şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă

Drept
Contabilitate şi
informatică de
gestiune

ID

1

Taxă

32

3

Licenţă

Contabilitate şi
informatică de
gestiune
Contabilitate şi
informatică de
gestiune
Contabilitate şi
informatică de
gestiune
Contabilitate şi
informatică de
gestiune
Finanţe şi bănci
(Seria 2)
Finanţe şi bănci
(Seria 2)
Finanţe şi bănci
(Seria 2)
Finanţe şi bănci
(Seria 2)

Licenţă

Management

ID

1

Taxă

38

Licenţă

Management

ID

2

Taxă

14

Licenţă

Management

ID

3

Taxă

20

Licenţă

ID

3

Taxă/credite

1

ID

1

Taxă

80

ID

2

Taxă

77

Licenţă

Management
Management (Seria
2)
Management (Seria
2)
Management (Seria
2)

ID

3

Taxă

45

Inginerie Electrică

Licenţă

Electromecanică

FR

4

Taxă

27

Inginerie Electrică

Licenţă

Electromecanică

FR

4

Taxă/credite

3

Inginerie Electrică

Licenţă

Electromecanică

FR

1

Taxă

23

Inginerie Electrică

Licenţă

FR

2

Taxă

18

Litere

Licenţă

ID

1

C.P.L.

1

Litere

Licenţă

ID

1

Taxă

23

Litere

Licenţă

ID

2

Taxă

23

Litere
Şcoala Doctorală
"Academician Radu Voinea"

Licenţă

Electromecanică
Română-o limbă
străină
Română-o limbă
străină
Română-o limbă
străină
Română-o limbă
străină

ID

3

Taxă

23

FF

1

Buget

3

Doctorat

Inginerie mecanică
Calculatoare şi
Tehnologia
informaţiei

FR

1

Buget

2

Doctorat

DREPT

FR

1

Buget

3

Doctorat

Horticultură

FR

1

Buget

2

Doctorat

Inginerie electrică

FR

1

Buget

1

Şcoala Doctorală de Ştiinţe

Doctorat

Fizică

FR

1

Buget

1

Şcoala Doctorală de Ştiinţe

Doctorat

Matematică

FR

1

Buget

1

Economie şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă

Economie şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă

Economie şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă

Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor
Economie şi Administrarea
Afacerilor

Şcoala Doctorală "Constantin
Belea"
Şcoala Doctorală a Facultăţii
de Drept
Şcoala Doctorală de
Inginerie a Resurselor
Animale/Vegetale
Şcoala Doctorală de
Inginerie Electrică şi
Energetică

Licenţă
Licenţă
Licenţă
Licenţă

Licenţă
Licenţă

Doctorat

ID

2

C.P.L.

1

ID

2

Taxă

18

ID

3

Taxă

36

ID

3

Taxă/credite

1

ID

1

Taxă

34

ID

2

Taxă

42

ID

3

C.P.V.

2

ID

3

Taxă

23
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Şcoala Doctorală de Ştiinţe
Economice
Şcoala Doctorală de Ştiinţe
Economice
Şcoala Doctorală de Ştiinţe
Economice
Şcoala Doctorală de Ştiinţe
Economice
Şcoala Doctorală de
Teologie Ortodoxă "Sfântul
Nicodim"
TOTAL STUDENȚI ID/IFR

Doctorat

CONTABILITATE

FR

1

Buget

1

Doctorat

ECONOMIE

FR

1

Buget

1

Doctorat

FINANŢE

FR

1

Buget

2

Doctorat

MANAGEMENT

FR

1

Buget

2

Doctorat

Teologie (Băjău
Constantin)

FR

1

Buget

1
1207

Din tabelul de mai sus se observă că numărul de studenți doctoranzi înmatriculați la Forma de Învățământ FR
este de 20 studenți doctoranzi în anul 2019.
4.3. Vizitele comisiilor ARACIS
În anul calendaristic 2019, s-a derulat în luna iunie vizita de ACREDITARE la programul de studii AGRICUTURĂ,
forma de învățământ cu frecvență redusă. În urma ședinței Consiliului ARACIS din data de 27.06.2018, s-a
acordat calificativul Încredere, atribuindu-i-se o capacitate de școlarizare în primul an de 75 de studenți (Anexa
3 -Raport ARACIS).
5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
În Universitatea din Craiova, managementul calităţii a fost implementat prin construirea unui Sistem de
Management al Calităţii (SMC), care cuprinde structurile organizatorice, documentele calităţii (regulamente,
proceduri, instrucţiuni de lucru şi alte documente interne), procesele şi resursele necesare pentru implementarea
politicii universităţii referitoare la calitate. Sistemul de managementul calităţii al Departamentului pentru Programe
ID-FR (DIDFR) este parte integrantă a SMC al Universităţii din Craiova.
Consiliul DIDFR a elaborat şi publicat, pe pagina web a DIDFR din site-ul principal al universităţii, procedurile
specifice de asigurare a calităţii :
- Monitorizarea Planurilor de învăţământ ID-FR
- Monitorizarea Sistemlui tutorial şi de Comunicare bidirecţională
- Asigurarea resurselor de învăţământ ID-FR
- Evaluarea performaneţelor cadrelor didactice implicate în programe ID-FR
- Instruirea şi perfecţionarea personalului ID-FR
- Reactualizarea periodică a materialelor de studiu ID-FR
Consiliul DIDFR analizează periodic situaţia existentă în domeniul calităţii, rezultatele auditurilor, stabileşte
priorităţile şi acţionează, preventiv şi corectiv, în colaborare cu facultăţile care oferă programe de studii ID-FR.
Programarea disciplinelor în planul de învăţământ, la formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR, s-a
efectuat corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF).
Echivalenţa între forma IF şi forma ID s-a realizat prin programarea în cadrul fiecărei discipline a următoarelor
tipuri de activităţi didactice:
• activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar de la forma de
învăţământ cu frecvenţă;
• activităţi aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de
învăţământ cu frecvenţă;
• orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza
resurselor de învăţare specifice ID.
La fiecare disciplină s-au programat semestrial cel puţin două activităţi tutoriale desfăşurate prin întâlniri directe
faţă în faţă (AT). Activităţile asistate (AA) au cuprins acelaşi număr de ore cu cel prevăzut în planurile de
învăţământ cu frecvenţă şi s-au desfăşurat pe parcursul semestrului în care sunt programate.
Echivalenţa între forma IF şi forma IFR s-a realizat prin programarea în cadrul fiecărei discipline a următoarelor
tipuri de activităţi didactice:
•
•

activităţi de seminar (S) şi de evaluare pe parcurs, cu acelaşi număr de ore de seminar ca la forma de
învăţământ cu frecvenţă;
activităţi aplicative (L,P) - laborator, lucrări practice, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă, cu acelaşi
număr de ore ca la forma de învăţământ cu frecvenţă;
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•

orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă au fost compensate prin studiu individual (SI),
facilitat de resursele de învăţământ specifice învăţământului la distanţă.

În cadrul programelor de studiu la formele ID sau IFR, au fost oferite studenţilor/cursanţilor, în cuantumul taxei de
şcolarizare, resurse de învăţare specifice învăţământului la distanţă, în format electronic, pentru toate disciplinele
din planul de învăţământ.
DIDFR asigură comunicarea cu studenţii şi cadrele didactice, precum şi publicarea regulamentului de funcţionare
în mod transparent prin intermediul platformelor comunicaţionale Moodle şi Tesys , dar şi cu ajutorul informaţiilor
prezentate pe site-ului Universităţii din Craiova la adresa https://www.ucv.ro/invatamant/departamentul_id-fr .
Legaturi utile catre platformele comunicationale pentru programele ID/FR ale facultatilor din cadrul UCV sunt:
1. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarile:
a. Contabilitate si informatica de gestiune ID;
b. Finante si banci ID;
c. Management ID.
http://idfeaa.ucv.ro/
2. Facultatea de Drept si Stiinte Sociale, specializarea Drept FR
http://drept.ucv.ro/index.php/licenta/cursuri-online
3. Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română, o limbă şi literatură străină ID
http://cis01.central.ucv.ro/litere/portal%20id/cursuri-online.html
4. Facultatea de Agricultura si Horticultura, specializarile:
a. Agricultura ID
http://www.agro-craiova.ro/id/agricultura/
b. Agricultura FR
c. Tehnologia prelucrarii produselor agricole FR
d. Ingineria si Protectia mediului in agricultura FR
http://www.agro-craiova.ro/ifr/
5. Facultatea de Inginerie Electrică
a. Electromecanică IFR
http://em.ucv.ro/index.php/component/
Facultăţile în cadrul cărora funcţionează programe de studii la forma ID şi/sau IFR au întocmit state de funcţii
adecvate acestor programe, avizate de directorul DIDIFR şi aprobate de Senatul universitar.
Personalul didactic implicat în activităţile IFR şi ID din universitate - format din coordonatori ai programelor de
studii, coordonatori de disciplină şi personal didactic aferent activităţilor didactice de seminar, lucrări practice sau
de laborator, îndrumare de proiect, practică de specialitate, alte activităţi aplicative asistate şi tutori – corespunde
standardelor de calitate specifice.
6. DOCUMENTE
Pe parcursul perioadei analizate, Consiliul DIDFR a difuzat o serie de documente specifice, adresate studenţilor
şi personalului implicat în activităţile ID-FR dintre care se menţionează:
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Programe ID-FR (DIDFR)
• Organigrama DIDFR
• Planul strategic al DIDFR pentru perioada 2016 - 2020
• Planul operaţional pentru anul universitar 2019
• Programe de studii ID-FR în anul unviersitar 2019 - 2020
• Proceduri de management al calităţii programelor ID-FR
• Materiale pentru instruirea personalului implicat în ID şi IFR
• Ghidul studentului la formele de învăţământ ID-FR
• Ghid de norme etice în utilizarea tehnologiilor IT
• Managementul calităţii programelor ID-FR
• Contracte de studii şi Contracte anuale de studii pentru ID şi IFR
• Ghid de norme etice pentru studenţii înmatriculaţi la formele de învăţământ ID-FR
• Documente necesare întocmirii dosarelor de acreditare a programelor de studii ID-FR ce au primit vizita
ARACIS în anul universitar 2019-2020.
Pentru conformitate,
Prof.univ.dr. Daniela DĂNCIULESCU
Director al DIDFR
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