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MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ  VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

Str. Mănăştur, nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România 
Cod fiscal: 4288381 Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 

http://www.usamvcluj.ro 

 

RC 41 
 

REGULAMENT ŞI METODOLOGIE PENTRU FINALIZAREA 

STUDIILOR UNIVERSITARE DE  LICENŢĂ ŞI MASTER 
 

În conformitate cu prevederile Art.120, 130, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din 

Legea educației naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea 

şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, ale Art.1, 2 şi 3 din Legea nr. 60/2000 privind 

dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a 

studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, Ordinul MEN 183/16.04.2014 privind 

metodologia-cadru de organizare a examenelor de  licenţă, diplomă și dizertație, s-a elaborat 

următorul regulament. 

 

Art.1. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMVCN este reglementat 

prin Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinului  MEN 183/16.04.2014 privind metodologia-

cadru de organizare a examenelor de  licenţă, diplomă și dizertație. 

 

Art.2. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de 

absolvenţi, adică cei care au parcurs şi îndeplinit integral cerinţele planului de învăţământ prevăzut 

pentru specializarea respectivă. 

 

Art.3. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele 

stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă 
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pentru disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru 

studenţi pe durata acestei prelungiri. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ 

al promoţiei cu care îşi încheie studiile. În acest caz, solicitantul va avea statutul de student 

şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute 

ca diferenţe, ca urmare a eventualei modificări a planului de învăţământ. 

 

Art.4. a. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectuează cu cel puțin 10 zile 

înainte de începerea examenului, la decanatul facultăţii, fie individual, fie de către instituţia de 

învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 b. Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se organizează 

numai în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele iunie-iulie şi ianuarie-

februarie. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în 

sesiunile programate pentru promoţia curentă. 

 c. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă 

lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia organizatoare sau de 

către o altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de instituţia 

organizatoare. 

 d. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine 

examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea 

senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior. 

 e. Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin 

examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui 

protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor 

universitare. 

 

Art.5. Studiile în învăţământul universitar ciclul I (licența Bologna – 3 si 4 ani) precum şi 

absolvenții de la specializarea Medicină Veterinară, 6 ani, se încheie cu examen de licenţă/diplomă. 

 

Art.6. Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau din 2 probe stabilite de 

Senatul universitar şi anume: 
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a) Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate; 

b) Proba 2 - Prezentarea şi susținerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. 

 

Art.7. a. Pot fi atribuite un număr total de 15 credite pentru examenul de licenţă/absolvire (7 credite 

pentru probă şi 8 credite pentru susţinerea lucrării) şi 30 credite pentru pregătirea şi susţinerea 

disertaţiei; 

 a.Se acordă 10 credite transferabile pentru elaborarea Proiectului de Diplomă sau a Lucrării 

de Licență. Ele sunt incluse in cele 30 de credite ale ultimului semestru de studii. 

b. Cele două probe menţionate la Art.6. se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin 

prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. 

c. In anexele din regulament sunt prevăzute componența comisiilor de finalizare studii, modul 

de susținere a probelor oral, scris și practic. 

d. Tematica si bibliografia examenului se publică pe site-ul universității. Prezentarea si 

susținerea lucrării de licență/diplomă sunt publice.  

 

Art.8. a. Senatul va decide şi va înscrie, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinere, la propunerea 

consiliilor profesorale, modul de susţinere (scris, oral, proba practica) pentru fiecare din cele două 

probe ale examenului. 

 b. La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: media de promovare a 

fiecărei probe este cel puţin 5, iar media de promovare a examenului este cel puţin 6. 

 

Art.9. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie. Examenul de disertaţie 

constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea 

disertaţiei este publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi 

în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. 

 

Art.10. a. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de 

studii/specializări, prin decizie a Rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor 

facultăţilor/departamentelor şi cu aprobarea senatului universităţii. Comisiile se fac publice. 

 b. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. 

 c. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de 
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profesor universitar sau conferenţiar universitar. 

 d. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de 

doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau 

profesor universitar. 

 e. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul 

didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

 f. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerați pentru această 

activitate exclusiv de instituţia organizatoare. 

g. Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea 

contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la 

gradul al III-lea inclusiv, conform legii. 

h. Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor 

pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei. 

 

Art.11. a. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a 

studiilor nu este publică. 

 b. Fiecare membru al comisiei prezintă un catalog, semnat, cu nota acordată pentru fiecare 

examinat, luând în considerare conţinutul ştiinţific al lucrării, calitatea prezentării şi răspunsurile la 

întrebări. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

 c. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi 

media examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

Art.12. Tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie este în concordanţă cu 

specializarea absolvită şi se alege de către candidat, cel mai târziu la începutul anului universitar 

terminal, în baza unei liste orientative, elaborată de discipline. Se admit şi propuneri din partea 

studenţilor. Cererea candidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei, 

directorul de  departament şi se aprobă de către Decanul facultăţii. 

 

Art.13. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul facultăţii în 

termen de 24 ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data 

încheierii depunerii contestațiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor - numită de Senatul 
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Universităţii. Soluţiile oferite de comisie sunt definitive. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot 

fi contestate. 

 

Art.14. Un examen de finalizare a studiilor se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de 

către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările Senatului, stabilite conform 

legii. 

 

Art.15. Este interzisă comercializarea de către cadrele didactice şi de către studenţi a lucrărilor 

ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de 

licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat. 

 

Art.16. a. Depunerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie presupune automat 

asumarea de către autor a răspunderii privind originalitatea conţinutului. 

 b. Depunerea lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie presupune atât forma tipărită şi 

legată cât şi forma electronică; forma electronică va fi folosită în scopul verificării originalităţii 

conţinutului. 

 c. Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertaţie răspund în mod solidar cu 

autorii de originalitatea conţinutului acestora. 

 

Art.17. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se 

eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de la data 

promovării. 

 

Art.18. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi 

drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, 

precum şi informaţii privind domeniul de studii universitare, programul de 

studii/specializarea,perioada de studii,  forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, 

media de finalizare a studiilor, statutul de acreditare/autorizare provizorie, limba de predare, locația 

geografică, numărul de credite si actul normative care le stabilește ( Hotărâre de Guvern, Ordinul 
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Ministrului, după caz).  În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează  

procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 

 

Art.19. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 

certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a 

organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 

 

Art.20. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 

31.05.2013._________________ 

 

 

       RECTOR,          Vizat Oficiul juridic, 

Prof.dr. Doru Pamfil         Viorel Apostu 

 



 

Nr inreg 6003/22.05.2014  

 

Către Senatul USAMV Cluj-Napoca,  

Domnule Președinte, Prof. Dr. Liviu Al. Mărghitaș  

Ca urmare a solicitărilor studenților beneficiari ai grantului de mobilitate Erasmus vă rog  

D-le Președinte,  să supuneți aprobării Senatului USAMV Cluj-Napoca  completarea 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din USAMV Cluj-Napoca, 

Articolul 2.1  cu următoarele puncte (n, o):  

n. Studenții beneficiari ai unui grant Erasmus care nu au promovat examenele la 

universitatea gazdă (maxim 2) le vor  putea susține în sistem video-conferință, după 

întoarcerea în țară, cu acordul universității unde s-a efectuat mobilitatea, 

o. Pentru studenții beneficiari ai unui grant Erasmus se aprobă o sesiune de examene în 

perioada 15-20 septembrie, în această sesiune pot fi susținute numai examenele 

planificate în perioada în care studenții au lipsit din țară, fiind în mobilitate Erasmus 

și neafectând cazarea în cămin a acestora. 

Solicităm, de asemenea, modificarea componenței comisiei CRID prin introducerea 

decanilor și a Coordonatorului Instituțional Erasmus al USAMV Cluj-Napoca: 
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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană 

Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca 
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792 

http://www.usamvcluj.ro/calitate/dac/ 
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FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢII `IDIFR 

 
Facultatea: 
Programul de studiu: 

Titlul cursului – Studiu Individul(SI): 
Nume cadru didactic curs: 

Ore alocate studiului individual saptamanal Peste 3 ore  Sub 3 ore  
Nr. 

Într. 
Întrebare Notare 

 Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator  Insuficient 

C1 Materialele furnizate pe platforma si CD au 
avut un caracter  interactiv şi atractiv?      

C2 Cum apreciaţi accesul la materialele 
didactice ?      

C3 Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic 
a respectat Fisa disciplinei?      

C4 
Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului 
didactic în a răspunde nelămuririlor 
studenţilor? 

  
 

  

C5 Cadrul didactic a avut un comportament 
academic?      

C6 
Cadrul didactic v-a informat clar şi din timp 
referitor la procedura şi criteriile de evaluare 
a studenţilor? 

  
 

  

  DA=1 NU=5 
C7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită?   
C8 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală?   

Nume cadru didactic seminar( Activitati Tutoriale+ Teme Control= AT+TC/ 
lucrari practice (Activitati asistate= AA): 
Nr. 

Într. Întrebare Notare 
Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator  Insuficient 

LS1 
Cum apreciaţi modul de corelare al 
cunoştinţelor de la lucrări practice/seminarii 
cu cele de la curs? 

     

LS2 
Activităţile de la lucrări practice/semninarii 
v-au ajutat la dezvoltarea 
aptitudinilor/competenţelor practice? 

     

LS3 Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic 
a respectat orarul anunţat?      

LS4 
Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului 
didactic în a răspunde la întrebările 
studenţilor şi a da sugestii şi îndrumări? 

     

LS5 Cadrul didactic a avut un comportament 
academic?      

LS6 

Lucrările practice/seminariile au solicitat 
efort şi implicare activă din partea dvs. 
(studii bibliografice, prezentări, proiecte, 
referate, utilizare echipamente de laborator)? 

     

  DA=1 NU=5 
LS7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită?   
LS7 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală?   

Legendă: Excelent=5; Foarte Bine=4; Bine =3; Satisfacator=2;  Insuficient=1 
      DA= 1; NU=5 

VA MULŢUMIM!  
 

http://www.usamvcluj.ro/calitate/dac/
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APROBAT, 
 RECTOR, 

               Prof. Dr. DORU PAMFIL 
 

         ________________ 
 
 
 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
 
 

 
MONITORIZAREA PLANULUI DE INVĂŢĂMÂNT ID 

 

 
COD PO-83 

 
              

EDIŢIA : 1 
 
 

STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2008 
DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 

 
 

 
 

 
 

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca. 

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZAT 
 

Departament IDFR 
USAMV Cluj-Napoca 

 
 

Director DIDFR 
Şef lucr. Dr. Rotar Ancuţa 

 

Prorector Didactic 
 

Prof Dr. Rotar Ioan 
 
 
 

SENATUL 
USAMV CLUJ-NAPOCA 

 
Preşedinte Senat 

Prof. Dr. Mărghitaş Liviu 
Alexandru 

__________________________ ___________________________ ___________________________ 

VALABILĂ  DIN  DATA DE _______________________________ 
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INTEGRAT PENTRU 
MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

COD: PO-83 

EDIŢIE: 1 

PROCEDURĂ 
OPERAŢIONALĂ 

 
MONITORIZAREA 

PLANULUI DE 
INVĂŢĂMÂNT ID 

REVIZIE: 0 
Data:  05.05.2014 
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                                        MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  
                                        TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 

                               UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                        ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
 

                                             Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca 
                                             Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264-                 
                                             593.792 
                                             www.usamvcluj.ro 

 Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei 
 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 

 
INDICATORUL REVIZIILOR 

                  
Nr. 
crt 

Ediţia/ 
revizia/ 

data 

Conţinut sumar sau identificare 
modificare/analiză 

Elaborat 
 

Verificat Aprobat 
 

Funcţie, nume, prenume şi semnătură 

1. Ed.1 Rev.0/ 
Data 

05.2014 

Elaborare procedură operatională  
PO–83 Ed.1 Rev.0 / data 05.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director 
DIDFR 

 
 

Şef lucr. Dr. 
Rotar 

Ancuţa 
 

Prorector 
Didactic 

 
 

Prof Dr. 
Rotar Ioan 

 
 

RECTOR 
 
 
 

Prof. Dr.  
Doru Pamfil 
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1. Scopul procedurii 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Definiţii şi abrevieri 
5. Descrierea activităţii 
6. Responsabilităţi 
6. Înregistrări/Documente/Formulare 
7. Anexe 
 
 
1. Scopul procedurii 
 
Procedura stabileşte responsabilităţile şi modul de monitorizare  şi evaluare periodică a planului de 
învătământ la forma ID, în scopul verificării  conformităţii activităţilor ID cu cerinţele standardelor 
specifice, în acord cu obiectivele calităţii din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca.  
 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
 
Procedura se aplică planurilor de învatamant ID elaborate de Facultatile organizatoare de studii la 
Invatamantul la distanta în cadrul USAMVCN . 

 
3. Documente de referinţă şi definiţii 
 
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii; 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. HG 1011/2001, H.G. 1418/2006- PARTEA a V–a Evaluarea externă a programelor de studii oferite 
prin învăţământ la distanţă, Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă 
redusă ; 
3.5.   Legea Educaţiei Naţionale  Nr.1/2011; 
3.6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi 
frecvenţă redusă (RC 16- USAMVCN) 
3.7. Metodologia  de  evaluare  externă,  standardele,  standardele  de  referinţă  şi lista indicatorilor de 
performanta a ARACIS; Carta USAMVCN 
3.8. Ordin 3617/2005 privind aplicarea Sistemului european de credite transferabile. 
  
3.9. Definiţii: 

 
3.9.1. Monitorizare - activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele 

referitoare la calitate 
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 PROCEDURA SISTEMULUI 
INTEGRAT PENTRU 
MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

COD: PO-83 

EDIŢIE: 1 

PROCEDURĂ 
OPERAŢIONALĂ 

 
MONITORIZAREA 

PLANULUI DE 
INVĂŢĂMÂNT ID 

REVIZIE: 0 
Data:  05.05.2014 

PAG. 4 din 8 

 

                                        MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  
                                        TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 

                               UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                        ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
 

                                             Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca 
                                             Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264-                 
                                             593.792 
                                             www.usamvcluj.ro 

3.9.2. Programul de studii - totalitatea  activitatilor de  proiectare,  organizare, conducere si 
realizare efectiva a predarii, invatarii si cercetarii dintr-un domeniu care conduce la obtinerea unei 
calificari universitare. 

 
.9.3. Calitatea - totalitatea de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs care îi conferă acestuia 

aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate sau implicite. 

3.9.4 Revizuire — operarea modificarilor rezultate din monitorizare. 
 
3.9.5. Standardele — definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati in educatie. 
 

 3.9.6. Standardele de referinta  - standarde care definesc un nivel optim de realizare a unei 
activitati de catre universitate, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau 
mondial. 
 

3.9.7. Standarde specifice — standardele adoptate la nivel national de catre ARACIS pentru 
invatamantul la distanta si pentru programele de studii. 

 
3.9.8. Verificare — confruntarea planurilor de invatamant de la ID cu cele de la invatamantul 

cu frecventa -IF, in vederea asigurarii conformitatii transformarilor cu standardele specifice si pentru a 
verifica daca planurile de invatamant ID sunt realizate in formularul specific si in concordanta cu cele 
de la invatamantul cu frecventa. 

 
3.9.9. Procedură - descrierea operaţiilor care trebuie efectuate, a precauţiilor care trebuie luate şi 

a măsurilor care sunt direct sau indirect legate de efectuarea unor anumite activităţi. 
 
3.9.10. Analiză - activitate intreprinsă pentru a se asigura că subiectul în discuţie este potrivit, 

adecvat, eficace şi eficient pentru indeplinirea obiectivelor stabilite. 
 
3.9.11. Asigurarea calitaţii - ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate în 

cadrul sistemului calităţii prin furnizarea încrederii corespunzătoare ca o entitate va satisface cerinţele 
referitoare la calitate. 

 
3.9.12. Standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care 

furnizează pentru activităţi comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici în scopul obţinerii 
de ordine într-un context dat. 

SR- indicativ pentru standarde române aprobate după 28 august 1992 
 SR ISO (STAS ISO)- standarde române identice cu standardele ISO 
 SR EN- standarde române identice cu standarde europene 
 
4. Abrevieri: 
 

4.1. USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
4.2. DAC- Departament pentru Asigurarea Calităţii 

http://www.usamvcluj.ro/
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4.3. DIDFR –Departament Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă Redusă 
4.4 ID- Invatamant la distanta 
4.5 IF – Invatamant cu frecventa 
4.6. PO- Procedură operaţională 
4.7. TC- teme control, AT- activitati tutoriale 
4.8. ARACIS — Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior 
 

 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
5.1. Procedura se aplica planurilor de invatamant ID. 
5.2. Planurile de invatamant ID se supun monitorizarii in perioada iunie-septembrie a fiecarui an 
universitar, in acelasi timp cu planurile de invatamant de la zi.  Procedura de monitorizare se poate face 
si inainte de acest termen în situaţii speciale 
5.3 Monitorizarea planurilor de invatamant ID consta in verificarea corectitudinii acestora si a 
similitudinii cu a celor de IF. 
5.4. Monitorizarea planurilor de invatamant ID se realizeaza de comisia desemnata de catre facultate, in 
care vor fi inclusi obligatoriu directorul de studiu IDFR pe facultate, precum si alte persoane implicate 
in invatamantul la distanta din cadrul facultatii sau al DIDFR, dupa caz. 
5.5. Asupra procesului de monitorizare din cadrul facultatii, reprezentatul ID al acesteia in cadrul 
DIDFR va intocmi un raport, cu privire la cele constate. Acest raport se pastreaza pe durata de 5 ani si 
se arhiveaza pe o durata de 10 ani, atat la facultate, cat si la DIDFR. 
5.6. Monitorizarea planurilor de invatamant ID este corelata cu reviziile operate la planurile de 
invatamant de la zi. 
5.7. Un proces complementar monitorizarii planurilor de invatamant il reprezinta verificarea planurilor 
de invatamant ID, adica a conformitatii modelului a transformarilor specifice cu standardele specifice 
ID. 
5.8. Verificarea planurilor de invatamant ID revine persoanei desemnate de consiliul DIDFR, care va 
intocmi un raport supus aprobarii Consiliului DIDFR, in prima sedinta ce urmeaza verificarii. 
5.9. Raportul de verificare a planurilor de invatamant ID se pastreaza pe o durata de 5 ani se 
arhiveaza pe o durata de 10 ani la DIDFR. 
5.10. Planurile de invatamant ID sunt supuse aprobarii Senatului universitatii. 
5.11. Dupa aprobarea in Senatul universitatii,  planurile de invatamant ID verificate devin operationale 
din anul universitar care urmeaza celui in care s-au facut aceste operatiuni. 
 
 
6. Responsabilităţi 
 
6.1. Rectorul aproba prezenta procedura 
6.2.Senatul vizeaza prezenta procedura. 
6.3. Prorectorul  raspunde de aplicarea prezentei proceduri si de conformitate ei cu standardele de 
referinta. 
6.4. Responsabilitatea procedurii de monitorizare revine facultatii organizatoare de ID pentru 
monitorizarea planurilor in colaborare cu DIDFR. 

http://www.usamvcluj.ro/
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6.5. DIDFR are doar responsabilitatea verificarii conformitatii planurilor de invatamant ID cu modelul 
specific si a transformarilor realizate, care trebuie sa corespunda standardelor specifice 

 
 
7. Înregistrări/Documente/Formulare 
  
Documentele DIDFR, înregistrarea şi circulaţia acestora în cadrul USAMVCN se face similar celor de la 
învătământul de zi. 
 Emiterea documentelor şi formularelor IDFR se face de catre secretariatul Departamentului, se 
inregistreaza la registratura universitătii şi sunt semnate conform procedurilor din MSMC. 
 Raportul de verificare a planurilor de invatamant ID se pastreaza pe o durata de 5 ani se arhiveaza 
pe o durata de 10 ani la DIDFR. 
 
 
8. Anexe 
 
8.1. Plan de invatamant IF – model tip  
8.2. Plan de invatamant ID – model tip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usamvcluj.ro/


 

 

Anexa 1: Plan de invatamant IF –model tip 
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1. Scopul procedurii 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Definiţii şi abrevieri 
5. Descrierea activităţii 
6. Responsabilităţi 
6. Înregistrări/Documente/Formulare 
7. Anexe 
 
 
1. Scopul procedurii 

 
Procedura stabileste responsabilităţile si modul de actualizare periodică a materialelor de studiu din 
sistemul ID, cu scopul îmbunătăţirii continue a conţinutul acestora precum şi pentru realizarea 
obiectivelor referitoare la calitatea în educaţie în conformitate cu cerinţele SMC din cadrul Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  
 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
 
Procedura se aplică pentru evaluarea calităţii materialelor de studiu elaborate în sistemul ID din cadrul 
USAMVCN . 

 
3. Documente de referinţă şi definiţii 
 
3.1. MSMC- Manualul de management al calităţii; 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. HG 1011/2001, H.G. 1418/2006- PARTEA a V–a Evaluarea externă a programelor de studii oferite 
prin învăţământ la distanţă, Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă 
redusă ; 
3.5.   Legea Educaţiei Naţionale  Nr.1/2011; 
3.6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi 
frecvenţă redusă (RC 16- USAMVCN) 
3.7. Metodologia  de  evaluare  externă,  standardele,  standardele  de  referinţă  şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS; Carta USAMV-CN 
3.8. Ordin 3617/2005 privind aplicarea Sistemului european de credite transferabile. 
  
3.7. Definiţii: 

3.7.1. Coordonator de discipline — cadrul didactic care elaborează cursul şi fisa disciplinei 
coordonate, încarca materialul pe platforma electronică susţine examenul cu studenţii, trece notele in 
catalog, având semnatura principală.  

http://www.usamvcluj.ro/
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3.7.2. Indicator de performanta - instrument de măsurare a gradului de realizare a unei 
activităţi desfaşurate de universitate prin raportare la un standard. 

3.7.3. Material de studiu ID — suporturile de curs redactate conform standardelor specifice ID 
3.7.4. Monitorizare - activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţele 

referitoare la calitate  
3.7.5. Programul de studii - totalitatea  activităţilor de  proiectare,  organizare, conducere si 

realizare efectiva a predarii, învăţării si cercetării dintr-un domeniu care conduce la obţinerea unei 
calificări universitare.  

3.7.6.  Managementul calitatii  - activităţi coordonate pentru a orienta universitatea în ceea ce 
priveşte calitatea.  

3.7.7. Standardele — definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. 
3.7.6. Standardele de referinta - standarde care definesc un nivel optim de realizare a unei 

activităţi de catre universitate, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau mondial.  
3.7.7. Standarde specifice — standardele adoptate la nivel national de catre ARACIS pentru 

învăţământul la distanţă şi pentru programele de studii. 
3.7.8. Procedură - descrierea operaţiilor care trebuie efectuate, a precauţiilor care trebuie luate şi 

a măsurilor care sunt direct sau indirect legate de efectuarea unor anumite activităţi. 
3.7.9. Analiză - activitate întreprinsă pentru a se asigura că subiectul în discuţie este potrivit, 

adecvat, eficace şi eficient pentru indeplinirea obiectivelor stabilite. 
3.7.10. Asigurarea calitaţii - ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate în 

cadrul sistemului calităţii prin furnizarea încrederii corespunzătoare ca o entitate va satisface cerinţele 
referitoare la calitate. 

3.7.11. Standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care 
furnizează pentru activităţi comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici în scopul obţinerii 
de ordine într-un context dat. 

SR- indicativ pentru standarde române aprobate după 28 august 1992 
 SR ISO (STAS ISO)- standarde române identice cu standardele ISO 
 SR EN- standarde române identice cu standarde europene 

3.7.12. Unitate de invatare — parte a materialul prezentat in cadrul suportului de curs, pe care  
studentul il parcurge in 2-3 ore de invatare. 
 
 
4. Abrevieri: 
 

4.1.  USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
4.2. DAC- Departament pentru Asigurarea Calităţii 
4.3. DIDFR –Departament Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă Redusă 
4.4 ID- Invatamant la distanţă 
4.5 IF – Invatamant cu frecventa 
4.6. PO- Procedură operaţională 
4.7. ARACIS — Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Învăţământul Superior 
4.8. SI - studiu individual- orele SI sunt similare cu nr. orelor de curs la forma IF 
4.9. SMC - Sistemul de Management al Calitatii 

http://www.usamvcluj.ro/
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4.10. UI - unitate de invatare 
 

 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
5.1. Coordonatorul de disciplină elaborează/actualizează materialul de studiu, pornind de la ediţia 
precedentă a acestuia, de la rezultatul evaluării disciplinei de către studenţi, de la modelul de suport de 
curs ID - Modelul tip ARACIS si al USAMVCJ. Se are în vedere observaţiile si recomandările DIDFR.  
Elaborarea si actualizarea suporturilor de curs se va desfăşura de catre fiecare coordonator de discipline  
in  perioada  iulie-septembrie  pentru  disciplinele  predate  din semestrul I al anului universitar următor 
şi, cel mai târziu în lunile decembrie-ianuarie pentru disciplinele predate în semestrul II. Actualizarea 
materialelor va fi facuta în timp util pentru ca studentii sä beneficieze de toate informatiile necesare. 
5.2. Materialele de studiu pentru fiecare program de studiu acopera toate disciplinele conform 
planurilor de învatamant specifice. 
5.3. Materialele de studiu trebuie sä respecte o serie de conditii, ce sunt impuse de standardele specifice 
ID (conform ghidului ARACIS), dar si de modelul de curs ID al USAMVCJ, modelul de curs, fiind 
unitar pentru întreagul program IDFR. 
5.4. Cerintele obligatorii se regasesc în fiecare material de studiu si au în vedere particularitatile 
procesului de învatamant la distanţă: ponderea ridicata a studiului individual, nevoia autoevaluarii 
permanente a studentului, facilitarea procesului de învatare printr-un suport de curs atractiv, sintetic si 
care sa it ajute pe student sa-si fixexe cunostintele parcurse. 
5.5. Materialele de studiu sunt redactate si structurate astfel încat sa cuprinda urmatoarele:   
-  Mentiuni privind protectia drepturilor de autor; 
- Semnificatia pictogramelor folosite în cuprinsul sau; 
- Cuprinsul întregului material ce va fi structurat pe unitati de învatare şi module (facultativ); 
- Objective generale şi operationale pentru fiecare unitate de învatare sau modul -acolo unde este cazul; 
- Timpul alocat fiecarei unitati de învatare, ce nu trebuie sa depaseasca 2-3 ore de studiu individual; 
- Elementele de continut ale disciplinei sunt structurate pe unitati de învatare, a caror succesiune se 
coreleaza cu fisa disciplinei; 
- Cuvinte cheie de fixare a cunostiintelor esentiale din continutul materiei, cat mai multe exemple, teste 
de autoevaluare la 2-3 pagini, bibliografia minimala specifica disciplinei. 
5.6. Suportul de curs se pastreaza în cadrul DIDFR pe durata ciclului de studii şi se arhiveaza pe o 
perioada de 10 ani. 
5.7. DIDFR nominalizeaza recenzorii ID care evalueaza materialele de studiu şi completeaza fisa de 
apreciere; pentru acele materiale de studiu ce nu corespund modelului de suport de curs ID al 
USAMVCJ, fisa de apreciere va cuprinde aspectele ce trebuie remediate de catre coordonatorul de 
discipline, precizand şi termenul pana la care aceste modificari sa fie realizate. 
5.8. Recenzia materialelor de va face în luna septembrie pentru disciplinele semestrului I şi în luna 
ianuarie pentru disciplinele din semestrul al doilea. 
5.9. Fisa de apreciere se pastreaza în cadrul DIDFR pe durata unui ciclu de studii şi se arhiveaza pe o 
perioada de 5 ani. 
 
 

http://www.usamvcluj.ro/


 PROCEDURA SISTEMULUI 
INTEGRAT PENTRU 
MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

COD: PO-84 

EDIŢIE: 1 

PROCEDURĂ 
OPERAŢIONALĂ 

 
ACTUALIZAREA 

PERIODICA A 
MATERIALELOR DE 

STUDIU ID 

REVIZIE: 0 
Data:  05.05.2014 

PAG. 6 din 7 

 

                                        MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  
                                        TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 

                               UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
                                        ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 
 

                                             Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca 
                                             Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264-                 
                                             593.792 
                                             www.usamvcluj.ro 

6. Responsabilităţi 
 
6.1. Senatul aprobă prezenta procedura. 
6.2. Prorectorul  raspunde de  aplicarea prezentei proceduri şi de conformitate ei cu standardele de 
referinta. 
6.3. Concluziile analizei materialelor de studiu sunt prezentate sintetic de catre responsabilul desemnat 
cu recenzia, Consiliului Didactic al Facultaţilor organizatoare de ID. 
6.4. In urma analizei efectuate şi a concluziilor ce s-au impus, Consiliul Didactic al Facultaţilor 
organizatoare de ID face recomandari reprezentantilor ID ale facultatilor organizatoare de ID privind 
actualizarea şi modificarea materialelor de studiu, precum şi tuturor coordonatorilor de discipline. Se va 
face validarea materialului didactic de catre Consiliului Didactic al Facultaţilor organizatoare de ID şi 
va fi trimis spre validare finala Consiliului Didactic al USAMVCJ. 
6.5. Reprezentantii ID ai facultatilor organizatoare de  ID  au  obligatia de a prezenta observaţiile  
facute coordonatorilor de  discipline  pentru  ca  acestia  sa actualizeze materialele de studiu în timp 
util, în vederea prezentarii lor imbunatatite catre studenti. 
6.6. In baza recenziei facute, DIDFR aproba multiplicarea materialelor de studiu, iar în caz de  
neconformitate  transmite  materialul  coordonatorului  de  discipline  pentru  revizuire, reluandu-se 
procesul de evaluare. 
 
 
7. Înregistrări/Documente/Formulare 
  
Documentele DIDFR, înregistrarea şi circulaţia acestora în cadrul USAMVCN se face similar celor de la 
învătământul de zi. 
Emiterea documentelor şi formularelor IDFR se face de catre secretariatul Departamentului, se 
înregistreaza la registratura universitătii şi sunt semnate conform procedurilor din MSMC. 
Suportul de curs se pastreaza în cadrul DIDFR pe durata ciclului de studii şi se arhiveaza pe o perioada de 
10 ani. 
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Fisa de apreciere al suportului de curs ID 

Facultatea........................................................................................................................ 
Programul de studiu......................................................................................................... 
Coordonatorul de Disciplina............................................................................................. 
Disciplina.......................................................................................................................... 
Numarul de ore de curs la zi............................................................................................ 
 
 
 
 
Nr 
crt.  

Criteriu Punctaj 
maxim 

Punctaj 
obtinut 

1 Incadrarea în nr de pagini 
recomandat de DIDFR 

1 ora de SI: 50-80 pg 
2 ore SI: 80-120 pg 
3 ore SI: 120-150 pg 

5  

2 Structura suportului de curs Cuprinsul structurat pe unitati 
de învatare 

15  

Cuprinsul fiecarei unitati de 
învatare 

5  

Existenta pg de garda conf 
model 

10  

Semnificatia pictogramelor 5  
Bibliografie 5  

3. Structura fiecarei UI Timpul alocat pentru studiul 
fiecarei UI (2-3 h) 

5  

Obiective generale si specifice 5  
Exemple/modele/probleme 15  
Cuvinte cheie 15  
Teste de autoevaluare 15  

4. Total punctaj - 100  
Este obligatorie obţinerea unui numar minim de 75 puncte. In caz contrar materialul va fi supus revizuirii 
de catre coordonatorul de disciplina 
 
 
 
8. Anexe 
 
8.1. Model Unitate de învatare- anexa 1 
8.2. Ghid pentru elaborarea materialelor de studiu în tehnologia ID – anexa 2 
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1. Scopul procedurii 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Definiţii şi abrevieri 
5. Descrierea activităţii 
6. Responsabilităţi 
6. Înregistrări/Documente/Formulare 
 
 
1. Scopul procedurii 
 
Procedura stabileşte responsabilitatile şi modul de monitorizare a sistemului tutorial şi de comunicatie 
bidirectionala folosind tehnologia specfica ID cu scopul de a implementa activităţile din domeniul 
educational precum şi pentru realizarea obiectivelor referitoare la calitatea in educatie in conformitate 
cu cerintele SMC din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  
 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
 
Procedura se aplica pentru imbunatatirea continua a performantelor învăţământului ID utilizând 
tehnologia specifica pusa la dispozitie de catre DIDFR pentru fiecare program de studiu ID din cadrul  
USAMVCN . 

 
3. Documente de referinţă şi definiţii 
 
3.1. MSMC- Manualul de management al calităţii; 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. HG 1011/2001, H.G. 1418/2006- PARTEA a V–a Evaluarea externă a programelor de studii oferite 
prin învăţământ la distanţă, Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă 
redusă ; 
3.5.   Legea Educaţiei Naţionale  Nr.1/2011; 
3.6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi 
frecvenţă redusă (RC 16- USAMVCN) 
3.7. Metodologia  de  evaluare  externa,  standardele,  standardele  de  referinta  şi lista indicatorilor de 
performanta a ARACIS; Carta USAMV-CN 
3.8. Ordin 3617/2005 privind aplicarea Sistemului european de credite transferabile. 
  
3.7. Definiţii: 

3.7.1 Managementul calităţii  - activităţi coordonate pentru a orienta universitatea in ceea ce 
priveste calitatea. 

http://www.usamvcluj.ro/
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3.7.2. Coordonator de discipline — cadrul didactic care elaboreaza cursul şi fisa disciplinei 
coordonate, incarca materialul pe platforma electronica susţine examenul cu studentii, trece notele in 
catalog, avand semnatura principala.  

3.7.3. Tutore — cadrul didactic care realizeaza dialogul cu studentii, prin intermediul 
mijlocelor de comunicare la distanta, in principal prin intermediului e-mail-ului şi a platformei 
electronice. 

3.7.4. Sistem de comunicare bidirectionala — sistemul de comunicare prin intermediul 
platformei electronice şi a altor suporturi tehnice (ex. mail, scrisori, video) între tutore şi student 
privind activitatea didactica de la ID. 

3.7.5. Teme de control (TC) - sunt acele verificari pe parcurs, elaborate de tutori postate pe 
platforma electronica in scopul verificarii nivelului de insuşire al cunoştinţelor de catre studenti, verificari 
care se realizeaza pe parcursul semestrului, dupa ce se prezinta o parte din materie pana la examenul final. 

3.7.6. Indicator de performanta - instrument de masurare a gradului de realizare a unei 
activităţi desfasurate de universitate prin raportare la un standard. 

3.7.7. Material de studiu ID — suporturile de curs redactate conform standardelor specifice ID 
3.7.8. Platforma de e-learning — platforma electronica al carui suport tehnic este asigurat de 

DIDFR şi care asigura, in principal, sistemul de comunicare bidirectionala tutore-student 
3.7.9. Monitorizare - activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele 

referitoare la calitate  
3.7.10. Programul de studii - totalitatea  activităţilor de  proiectare,  organizare, conducere şi 

realizare efectiva a predarii, invatarii şi cercetarii dintr-un domeniu care conduce la obtinerea unei 
calificari universitare.  

3.7.11. Standardele — definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi in 
educatie. 

3.7.12. Standardele de referinta  - standarde care definesc un nivel optim de realizare a unei 
activităţi de catre universitate, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau mondial.  

3.7.13. Standarde specifice — standardele adoptate la nivel national de catre ARACIS pentru 
învăţământul la distanta şi pentru programele de studii. 

3.7.14. Analiză - activitate întreprinsă pentru a se asigura că subiectul în discuţie este potrivit, 
adecvat, eficace şi eficient pentru indeplinirea obiectivelor stabilite. 

3.7.15. Asigurarea calitaţii - ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate în 
cadrul sistemului calităţii prin furnizarea încrederii corespunzătoare ca o entitate va satisface cerinţele 
referitoare la calitate. 

3.7.16. Raport  de  autoevaluare -  document  oficial  elaborat  de  universitatea  care  solicită 
autorizarea provizorie a unui program de studiu sau a unei instituţii, acreditarea unui  program de studiu 
sau a unei instituţii sau evaluarea externă a calităţii. 

3.7.17. Standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care 
furnizează pentru activităţi comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici în scopul obţinerii 
de ordine într-un context dat. 

SR- indicativ pentru standarde române aprobate după 28 august 1992 
 SR ISO (STAS ISO)- standarde române identice cu standardele ISO 
 SR EN- standarde române identice cu standarde europene 
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3.7.12. Unitate de invatare — parte a materialul prezentat in cadrul suportului de curs, pe care  
studentul il parcurge in 2-3 ore de invatare. 
 
 
4. Abrevieri: 
 

4.1.  USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
4.2. DAC- Departament pentru Asigurarea Calităţii 
4.3. DIDFR –Departament Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă Redusă 
4.4 ID- Învăţământ la distanta 
4.5 IF – Învăţământ cu frecventa 
4.6. PO- Procedură operaţională 
4.7. ARACIS — Agentia Romana de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Superior 
4.8. SI - studiu individual; orele SI sunt similare cu nr. orelor de curs la forma IF 
4.9. AT- activităţi tutoriale 
4.10. TC- teme de control 
4.11. AA- Activităţi Asistate sau Activităţi Aplicative 
4.12. SMC - Sistemul de Management al Calităţii 
4.13. UI - unitate de invatare 
 

 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
5.1. Coordonatorul de disciplina realizează monitorizarea activităţilor sub aspectul continutului şi de 
reprezentantul ID sub aspect organizatoric. 
5.2. Personalul didactic implicat in activităţile ID este format din coordonatori de disciplina şi tutori.  
Suportul  tutorial,  desfasurat  la  ID  utilizeaza  mijloace  de comunicatie bidirectionale (platforma de e-
learning, mail) şi este completat periodic cu sesiuni asistate fata in fata, nu mai putin de doua pentru 
fiecare disciplina pe semestru prevazute cu AT si TC. Cele doua forme de comunicare  sunt parte 
integranta a procesului de pregatire aferenta fiecarei discipline din planul de învăţământ. 
5.3. Activităţile de laborator, lucrari practice şi proiecte, denumite activităţi asistate sau activităţi 
aplicative (AA) se desfasoara conform numarului de ore prevazut in planurile de învăţământ de zi. 
5.4. Sistemul tutorial este flexibil pentru a asigura consilierea şi Indrumarea diferentiata personalizata 
a studentilor. 
5.5. Pentru utilizarea tehnologiilor bazate pe Internet, pentru transmiterea resurselor de învăţământ şi 
asigurarea suportului tutorial, studentii-ID trebuie sa respecte ghidul de norme etice privind folosirea 
acestora, postat pe platforma de e-learning. 
5.6. Comunicarea între studenti tutori se va realiza periodic prin schimburi de mesaje 
individualizate, utilizând mijloace de comunicare bidirecţtionale la care toţi studentii-ID au acces.  
5.7. Acolo unde planul de învăţământ — ID include stagii de practica, acestea se realizeaza in unitatile 
proprii sau de profil in baza unei conventii de practica incheiata între facultatea organizatoare de studii 
de învăţământ la distanta şi respectiva unitate. 
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5.8. Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor 
include proceduri de evaluare continuă şi finală. 
5.9. Procedurile de evaluare continuă sunt asigurate prin sistemul tutorial şi au forme specifice. 
Ponderea acestora in evaluarea finala se stabileşte de catre coordonatorul de disciplina şi se precizeaza 
în Fisa disciplinei. 
5.10. Evaluarea finala se realizeaza în sesiuni programate semestrial prin examene, colocvii sau probe 
practice, desfasurate obligatoriu în prezenta coordonatorului de disciplina şi a tutorilor, conform 
Caledarului disciplinei şi se aduce la cunostinta studentilor la începutul fiecarui semestru. 
5.11. Materialele de studiu sunt furnizate pe suport tiparit putand fi însotite de materiale de studiu 
multimedia care contin forma completa a continutului cursului. 
5.12. Materialele didactice sunt realizate în  baza  unui  model  unic aprobat pentru întreaga 
universitate pe întregul program de studii ID. 
5.13. Distribuirea resurselor de învatare este asigurate de catre secretariatul DIDFR, intermediul 
personalului tehnico-administrativ, pentru fiecare student în parte, conform contractului încheiat la 
începutul fiecarui an universitar. 
5.14. Pentru disciplinele care solicita suplimentar consultarea unor titluri de referinta — cursuri 
universitare, manuale, tratate etc, universitatea, prin biblioteca IDFR şi bilioteca generala se va asigura 
tuturor studentilor conditii de documentare. 
5.15. Forma de prezentare a materialelor didactice este sugestiva urmarind sä ajute la însusirea 
sistematica a cunoştinţelor şi deprinderilor continute în modulele de studiu şi unitatile de învatare. 
5.16. Aplicatiile practice trebuie sä ilustreze cele mai potrivite metode de solutionare, în raport cu 
complexitatea problemelor şi a situatiilor abordate. 
5.17. Toate disciplinele prevazute în planul de învăţământ vor avea acoperire cu materiale specifice 
destinate studiului în tehnologia ID 
5.18. Resursele de învăţământ vor fi structurate ca o succesiune de sarcini de învatare, care sa faciliteze 
studentilor studiul individual şi dezvoltarea unor deprinderi de pregatire specifice ID. 
5.19. Sistemele de comunicare cu studentii implica folosirea platformei electronice, prin atribuirea unor 
conturi individuale fiecarui student, precum şi fiecarui tutore, fapt ce permite realizarea în bune conditii a 
sistemului bidirectional.  
5.20. Indrumarea studentilor se realizeaza individualizat şi în grup, prin întalniri directe, e-mail, 
platforma electronica sistem video sau forme combinate ale acestora şi are drept scop directionarea 
studiului şi evaluarea periodica a parcursului academic al studentului. 
5.23. Platforma e-learning asigura oferta educationala în format electronic dispunand de urmatoarele 
facilitati de integrare a serviciilor în utilizarea mediului de studiu: 
• procedurile de logare a studentilor-ID; 

• asigura  comunicarea,  sincrona dintre  studenti,  profesori/tutori  şi personalul tehnico-
administrativ; 

• asigura accesibilitatea diferitelor resurse de studiu şi de comunicatii: baze de date online,  still,  
corespondenta  discutii  în  grup  sincrone  şi  asincrone,  seminarii  virtuale, biblioteca virtuala; 

• ofera  mijloace  specifice  de  evaluare  şi autoevaluare online şi/sau  offline a cunoştinţelor 
dobandite de catre studenti; 

• dispune de facilitati de colectare periodica a feedback-ului studentilor asupra serviciilor 
educationale oferite acestora; 
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• pune la dispozitia studentilor informatii detaliate, în format electronic, referitoare la activităţile 
desfasurate sau ce urmeaza sa se desfasoare în cadrul fiecarei discipline. 

 
 
6. Responsabilităţi 
 
6.1. Rectorul aproba prezenta procedura 
6.2.Senatul vizeaza prezenta procedura. 
6.3. Rectorul aproba, la propunerea DIDFR,  resursele financiare necesare imbunatatirii sistemului 
bidirectional. 
6.4. Prorectorul  raspunde de  aplicarea prezentei proceduri şi de conformitate ei cu standardele de 
referinta. Pe baza raportarilor informeaza, în scris, Rectorul asupra actiunilor corective care trebuie 
întreprinse, cu mentionarea responsabililor implicati. 
6.5. DIDFR conduce desfasurarea acestei activităţi, organizand activitatea de modernizare şi sustinere a 
platformei electronice precum şi a altor mijloace de comunicare bidirectionala. 
6.6. Coordonatorii de discipline din cadrul programului de studiu ID sunt cadre didactice titulare din 
universitate şi îndeplinesc aceleaşi standarde ca la forma de învatatamant de zi. In cadrul comunicarii 
bidirectionale, coordonatorii de discipline elaboreaza materialele didactice necesare disciplinei, pe care 
le posteaza pe platforma electronica în sprijinul studentilor. 
6.7. Tutorele trebuie sa fie absolvent de studii superioare şi este obligat sä participe periodic la 
programe de pregatire în domeniul tehnicilor ID organizate în universitate sau de catre alte institutii. 
Tutorii pot fi cadre didactice universitare titulare sau asociate (specialisti, cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar în specialitatea disciplinei), doctoranzi, care sunt instruite în tehnologia ID. 
In cadrul comunicarii bidirectionale, tutorele posteaza temele de control,  asigura  corectarea  acestora,  
sustine activităţile  didactice şi de  consultanta în conformitate cu fisa disciplinei. 
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7. Înregistrări/Documente/Formulare 
  

 
 

Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirectionala la forma ID 
 

Facultatea........................................................................................................................ 
Programul de studiu......................................................................................................... 
Coordonatorul de Disciplina............................................................................................. 
Disciplina.......................................................................................................................... 
Numarul de ore de curs la zi............................................................................................ 
 
Nr 
crt.  

Denumire 
document 

Elaborare, 
monitorizare, 
revizuire 

Perioada în ani Locul de  Suport  
pastrare arhivare pastrare arhivare 

1. Suport 
tutorial 

Tutore 
DIDFR 

Anul 
universitar 
în curs 

- Platforma 
e-learning 
a DIDFR 

DIDFR Electronic  

2. Sistem de 
evaluare a 
cunoştinţelor 

Tutore 
DIDFR 

Anul 
universitar 
în curs 

- Platforma 
e-learning 
a DIDFR 

DIDFR Electronic 
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COD PO-86 
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STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2008 
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Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca. 
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 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 
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INDICATORUL REVIZIILOR 
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Ediţia/ 
revizia/ 

data 
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modificare/analiză 

Elaborat 
 

Verificat Aprobat 
 

Funcţie, nume, prenume şi semnătură 

1. Ed.1 Rev.0/ 
Data 
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2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Definiţii şi abrevieri 
5. Descrierea activităţii 
6. Responsabilităţi 
7. Înregistrări/Documente/Formulare 
8. Anexe  
 
 
1. Scopul procedurii 
Procedura are ca scop stabilirea modului de evaluare periodică a  performanţelor cadrelor didactice 
(coordonatori  de  discipline  si tutori)  activi in cadrul programelor ID din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  
Procedura stabileste  modalitatea  de  evaluare  a performanţelor  cadrelor didactice, titularilor de 
discipline si a responsabililor care participa la procesul de învatamant la distanţă  si învatamant cu 
frecventa redusa, precum si responsabilitatile aferente. Evaluarea are în vedere stabilirea  performanţelor 
în predare /seminarizare/evaluarea. 
 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
 
Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice care desfasoara activităţi didactice în cadrul programelor ID 
si IFR din cadrul  USAMVCN . 

 
3. Documente de referinţă şi definiţii 
 
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii; 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. HG 1011/2001, H.G. 1418/2006- PARTEA a V–a Evaluarea externă a programelor de studii oferite 
prin învăţământ la distanţă, Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă 
redusă ; 
3.5.   Legea Educaţiei Naţionale  Nr.1/2011; 
3.6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi 
frecvenţă redusă (RC 16- USAMVCN) 
3.7. Metodologia  de  evaluare  externa,  standardele,  standardele  de  referinta  si lista indicatorilor de 
performanta a ARACIS; Carta USAMV-CN 
3.8. Ordin 3617/2005 privind aplicarea Sistemului european de credite transferabile. 
  
3.7. Definiţii: 

3.7.1 Managementul calitatii  - activităţi coordonate pentru a orienta universitatea în ceea ce 
priveste calitatea. 
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3.7.2. Coordonator de discipline — cadrul didactic care elaboreaza cursul si fisa disciplinei 
coordonate, încarca materialul pe platforma electronică susţine examenul cu studenţii, trece notele în 
catalog, avand semnatura principala.  

3.7.3. Tutore — cadrul didactic care realizeaza dialogul cu studenţii, prin intermediul 
mijlocelor de comunicare la distanţă, în principal prin intermediului e-mail-ului si a platformei 
electronice. 

3.7.5. Teme de control (TC) - sunt acele verificări pe parcurs, elaborate de tutori postate pe 
platforma electronică în scopul verificării nivelului de însusire al cunoştinţelor de către studenţi, verificări 
care se realizează pe parcursul semestrului, dupa ce se prezintă o parte din materie până la examenul final. 

3.7.6. Indicator de performanta - instrument de masurare a gradului de realizare a unei 
activităţi desfasurate de universitate prin raportare la un standard. 

3.7.7. Material de studiu ID — suporturile de curs redactate conform standardelor specifice ID 
3.7.8. Platforma de e-learning — platforma electronică al carui suport tehnic este asigurat de 

DIDFR si care asigura, în principal, sistemul de comunicare bidirectionala tutore-student 
3.7.9. Monitorizare - activitate repetata pentru a creste abilitatea de a îndeplini cerinţele 

referitoare la calitate  
3.7.10. Programul de studii - totalitatea  activităţilor de  proiectare,  organizare, conducere si 

realizare efectiva a predarii, învatarii si cercetarii dintr-un domeniu care conduce la obtinerea unei 
calificari universitare.  

3.7.11. Standardele — definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în 
educatie. 

3.7.12. Standardele de referinta  - standarde care definesc un nivel optim de realizare a unei 
activităţi de către universitate, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau mondial.  

3.7.13. Standarde specifice — standardele adoptate la nivel national de către ARACIS pentru 
învatamantul la distanţă si pentru programele de studii. 

3.7.14. Analiză - activitate întreprinsă pentru a se asigura că subiectul în discuţie este potrivit, 
adecvat, eficace şi eficient pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

3.7.15. Asigurarea calitaţii - ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate în 
cadrul sistemului calităţii prin furnizarea încrederii corespunzătoare ca o entitate va satisface cerinţele 
referitoare la calitate. 

3.7.16. Raport  de  autoevaluare -  document  oficial  elaborat  de  universitatea  care  solicita 
autorizarea provizorie a unui program de studiu sau a unei instituţii, acreditarea unui  program de studiu 
sau a unei institutii sau evaluarea externa a calitatii. 

3.7.17. Standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care 
furnizează pentru activităţi comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici în scopul obţinerii 
de ordine într-un context dat. 

SR- indicativ pentru standarde române aprobate după 28 august 1992 
 SR ISO (STAS ISO)- standarde române identice cu standardele ISO 
 SR EN- standarde române identice cu standarde europene 

3.7.12. Unitate de învatare — parte a materialul prezentat în cadrul suportului de curs, pe care  
studentul il parcurge în 2-3 ore de învatare. 
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4. Abrevieri: 
 

4.1.  USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
4.2. DAC- Departament pentru Asigurarea Calităţii 
4.3. DIDFR –Departament Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă Redusă 
4.4 ID- Invatamant la distanţă 
4.5 IF – Invatamant cu frecventa 
4.6. PO- Procedură operaţională 
4.7. ARACIS — Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Invatamantul Superior 
4.8. SI - studiu individual; orele SI sunt similare cu nr. orelor de curs la forma IF 
4.9. AT- activităţi tutoriale 
4.10. TC- teme de control 
4.11. AA- Activităţi Asistate sau Activităţi Aplicative 
4.12. SMC - Sistemul de Management al Calitatii 
 

 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 

5.1. Evaluarea cadrelor didactice se desfasoara în baza unor proceduri si are un caracter transparent, în 
sensul ca se cunosc implicatiile rezultatelor evaluarii cadrului didactic; 
5.2.  Rezultatul  evaluarii  cadrelor  didactice  se  reflecta  în  obtinerea  unui  calificativ 

5.3. Evaluarea cadrelor didactice, titularilor de discipline si a tutorilor care participa la procesul de 
învatamant la distanţă, vizeaza actul didactic prestat de cadrul didactic, calitatea acestuia  corelat cu 
asteptarile studenţilor; 
5.4. Scopul evaluarii consta în orientarea activităţilor de formare/autoeducare continua a cadrului didactic 
în sensul cresterii calitatii activităţilor didactice; 
Centralizarea,  prelucrarea si interpretarea datelor privind evaluarea personalului didactic au caracter 
confidential în cadrul Universitatii; 
5.5.  Premisele  morale  ale evaluarii  cadrelor  didactice,  titularilor de discipline si a 
tutorilor care participa la procesul de învatamant la distanţă sunt: Prezumtia  de onestitate  a  tuturor  
cadrelor  didactice  implicate  în declararea, cuantificarea si  prelucrarea datelor şi elaborarea rezultatelor 
finale cu confidentialitatea tuturor datelor primare/intermediare si a rezultatelor finale ale evaluarii. 
Organizarea procesului de evaluare 
5.6. a. Evaluarea cadrul didactic este coordonata la nivelul Facultatilor de Directorul/Responsabilul de 
program de studiu IDIFR, RAC pe facultate sub conducerea Directorului de Departament; 
          b.la nivelul fiecarui program de studiu se formeaza anual o Echipa de Evaluare care distribuie, 
centralizeaza  si prelucreaza formularele/chestionarele; 
          c. procesul de evaluare a fiecarui cadru didactic care participa la programul de studiu IDIFR, se 
bazeaza pe activităţile de predare/seminarizare/evaluare,  
          d. sesiunea de evaluare se desfasoara o data pe an în perioada:1 iunie-1 iulie pentru anul universitar 
curent. 
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Desfasurarea procesului de evaluare 
5.7. a. Procesul  de  evaluare  se  va  desfasura  pe  baza  prevederilor  generale  ale 
regulamentelor  si procedurilor din USAMVCN 
        b. Culegerea datelor pentru aceasta procedura implica  centralizarea, prelucrarea chestionarelor de:  
1. evaluarea de către studenţi a performanţelor personalului didactic si valorificarea rezultatelor acestor  
evaluari; monitorizarea acestora la programele de studiu IDIFR 
2. evaluarea colegiala a personalului didactic de Ia programele de studiu IDIFR; 
3. autoevaluarea  personalului  didactic de  Ia programele de studiu IDIFR;. 
5.8. Echipa de Evaluare va completa anual  Raportul de evaluare al cadrului didactic 
tinand cont de urmatoarele criterii: 
A. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi - (ponderea criteriului -25%) ; 
B. Evaluarea colegiala -(ponderea criteriului -25%) ; 
C. Autoevaluare - (ponderea criteriului 50%) 
5.9. Raportul de evaluare al fiecarui cadru didactic va fi depus la RAC care, dupa verificare, il va înainta 
Rectorului Universitatii.  
5.10. Consiliul Facultatii si Responsabilul programului de studiu IDIFR comunica fiecarui cadru didactic 
rezultatele obtinute de acesta în urma evaluarii; 
5.11. Rezultatele mentionate  în Raportul  de  evaluare  al  cadrului  didactic,  potrivit 
reglementarilor legale în vigoare vor fi avute în vedere la promovarea/recompensarea personalului 
didactic; 
5.12.  Rezultatul evaluarii fiecarui cadru didactic va fi analizat de Comisia de Evaluare si Asigurare a 
Calitatii a USAMVCN iar daca este cazul vor fi facute recomandari; 
5.13.  Recomandarile Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii sunt obligatorii pentru fiecare cadru 
didactic. 

 
6. Responsabilităţi 
 
6.1. Rectorul aproba prezenta procedura 
6.2.Senatul vizeaza prezenta procedura. 
6.3.  Directorul Departamentul, IDFR stabileste Comisia de Evaluare la nivelul fiecarui program de studiu 
– IFR  si aplica procedura; 
6.4. Biroul Consiliului Departamentului IDIFR raspunde pentru planificarea si realizarea actiunilor de 
evaluare conform prezentei proceduri; 
6.5. Fiecare cadru didactic raspunde  pentru veridicitatea datelor trecute în fisa de autoevaluare, 
precumpentru respectarea recomandarilor Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii. 
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7. Înregistrări/Documente/Formulare 
  

 
 

EVALUAREA PERFORMANTELOR  COORDONATORILOR DE DISCIPLINE, CADRELOR 
DIDACTICE EVALUATOARE SI A TUTORILOR 

Facultatea........................................................................................................................ 
Programul de studiu......................................................................................................... 
Coordonatorul de Disciplina............................................................................................. 
Disciplina.......................................................................................................................... 
Numarul de ore de curs la zi............................................................................................ 
 
 
 
Nr 
crt 

Denumire înregistrare Suportul/Codul 
înregistrarii 

Loc de 
depozitare 

Perioada de arhivare 

1 Raport de evaluare a 
cadrului didactic 

hartie DAC  

2 Centralizator evaluare 
colectivul didactic de la 
programul de studiu iDFR 

Hartie DAC  

3. Concluzii privind 
evaluarea cadrului didactic 

hartie DAC  

 
 
8. Anexe  
 
Anexa 1: Chestionar privind evaluarea de către studenţi a performanţelor personalului didactic 
Anexa 2: Chestionar privind evaluarea colegiala a personalului didactic de la programele de studiu 
IDIFR; 
Anexa 3. Chestionar privind  autoevaluarea  personalului  didactic de  la programele de studiu IDIFR. 
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Anexa 1 
 

FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢII IDIFR 

 
Facultatea: 
Programul de studiu: 

Titlul cursului – Studiu Individul(SI): 
Nume cadru didactic curs: 

Ore alocate studiului individual saptamanal Peste 3 ore  Sub 3 ore  
Nr. 

Într. 
Întrebare Notare 

 Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator  Insuficient 

C1 Materialele furnizate pe platforma si CD au avut 
un caracter  interactiv şi atractiv?      

C2 Cum apreciaţi accesul la materialele didactice ?      

C3 Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic a 
respectat Fisa disciplinei?      

C4 Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului didactic 
în a răspunde nelămuririlor studenţilor?      

C5 Cadrul didactic a avut un comportament 
academic?      

C6 
Cadrul didactic v-a informat clar şi din timp 
referitor la procedura şi criteriile de evaluare a 
studenţilor? 

  
 

  

  DA=1 NU=5 
C7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită?   
C8 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală?   

Nume cadru didactic seminar( Activităţi Tutoriale+ Teme Control= AT+TC/ 
lucrari practice (Activităţi asistate= AA): 
Nr. 

Într. Întrebare 
Notare 

Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator  Insuficient 

LS1 Cum apreciaţi modul de corelare al cunoştinţelor 
de la lucrări practice/seminarii cu cele de la curs?      

LS2 
Activităţile de la lucrări practice/semninarii v-au 
ajutat la dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor 
practice? 

     

LS3 Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic a 
respectat orarul anunţat?      

LS4 
Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului didactic 
în a răspunde la întrebările studenţilor şi a da 
sugestii şi îndrumări? 

     

LS5 Cadrul didactic a avut un comportament 
academic?      

LS6 

Lucrările practice/seminariile au solicitat efort şi 
implicare activă din partea dvs. (studii 
bibliografice, prezentări, proiecte, referate, 
utilizare echipamente de laborator)? 

     

  DA=1 NU=5 
LS7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită?   
LS7 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală?   

http://www.usamvcluj.ro/
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Legendă: Excelent=5; Foarte Bine=4; Bine =3; Satisfacator=2;  Insuficient=1 
      DA= 1; NU=5 

VA MULŢUMIM!  
 Anexa 2 

FIŞA DE EVALUARE COLEGIALĂ_______ 
 

Cadrul didactic evaluat: ……………………………………………………….. 

Cadrul didactic evaluator: …………………………………………………….. 

 
Vă rugăm să apreciati aspectele de mai jos privind cadrul didactic evaluat cu unul dintre 
calificativele: FB – Foarte Bine; B – Bine; S – Satisfăcător; N - Nesatisfăcător 
 

Aspecte evaluate: 
 

1. Disponibilitatea în relaţiile cu colegii  
�FB             �B             �S            �N 

2. Disponibilitatea în relaţiile cu studenţii/doctoranzii 
�FB             �B             �S            �N 

3. Capacitatea de lucru în echipă. 
�FB             �B             �S            �N 

4. Preocuparea pentru propria dezvoltare profesională. 
�FB             �B             �S            �N 

5. Implicarea în activitatea de cercetare. 
�FB             �B             �S            �N 

6. Implicarea în organizarea de activităţi extradidactice cu studenţii. 
�FB             �B             �S            �N 

7. Preocuparea pentru dezvoltarea de materiale didactice (cursuri, culegeri, îndrumătoare de laborator, slide-uri etc.). 
�FB             �B             �S            �N 

8. Preocuparea pentru actualizarea şi completarea lucrărilor de laborator. 
�FB             �B             �S            �N 

9. Implicarea în activitatea administrativ-organizatorică a colectivului/departamentului/facultăţii/universităţii. 
�FB             �B             �S            �N 

Apreciere globală 
� FB             � B             � S            � N 

 
Data:                                                                                       Semnatura Evaluator, 

____________________                                                         _____________________ 

 
Legendă: FB=4pct; B=3pct; S=2pct; N=1pct 
Apreciere global: FB=4; B=3-4; S=2-3; N=1-2 
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APROBAT, 
 RECTOR, 

               Prof. Dr. DORU PAMFIL 
 

         ________________ 
 
 
 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
 
 
 

PERFECṬIONAREA ÎNTREGULUI PERSONAL 
DIDACTIC ṢI ADMINISTRATIV IMPLICAT ÎN 

PROGRAMELE ID 
 

COD PO-87 
 

              
EDIŢIA : 1 

 
 

STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2008 
DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 

 
 

 
 

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca. 
 Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei 

 Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control. 

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZAT 
 

Departament IDFR 
USAMV Cluj-Napoca 

 
 

Director DIDFR 
Şef lucr. Dr. Rotar Ancuţa 

 

Prorector Didactic 
 

Prof Dr. Rotar Ioan 
 
 
 

SENATUL 
USAMV CLUJ-NAPOCA 

 
Preşedinte Senat 

Prof. Dr. Mărghitaş Liviu 
Alexandru 

__________________________ ___________________________ ___________________________ 

VALABILĂ  DIN  DATA DE _______________________________ 
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1. Scopul procedurii 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
3. Documente de referinţă 
4. Definiţii şi abrevieri 
5. Descrierea activităţii 
6. Responsabilităţi 
7. Anexe  
 
 
1. Scopul procedurii 
 
Procedura reglementează procesul de organizare şi desfăşurare a instruirii tuturor categoriilor de personal 
implicat în programele de studii IDFR din USAMVCN. Aceasta procedura urmăreşte perfecționarea 
continuă a persoanelor implicate in activitatea IDFR în conformitate cu cerințele Manualului Calității  
 
2. Domeniul de aplicare al procedurii 
 

Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice care desfasoara activitati didactice în cadrul 
programelor IDFR din cadrul  USAMVCN . 

 Categoriile de personal din USAMVCN care pot fi implicate în organizarea si desfăṣurarea 
programelor vizate de această procedură sunt următoarele: 
- Coordonatorii de discipline, 
- Tutorii de discipline, 
- Directorii/ responsabilii programelor de studio, 
- Personal didactic auxiliar  
 

 
3. Documente de referinţă şi definiţii 
 
3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii; 
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; 
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; 
3.4. HG 1011/2001, H.G. 1418/2006- PARTEA a V–a Evaluarea externă a programelor de studii oferite 
prin învăţământ la distanţă, Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă 
redusă ; 
3.5.   Legea Educaţiei Naţionale  Nr.1/2011; 
3.6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi 
frecvenţă redusă (RC 16- USAMVCN) 
3.7. Metodologia  de  evaluare  externa,  standardele,  standardele  de  referinta  si lista indicatorilor de 
performanta a ARACIS; Carta USAMVCN 

http://www.usamvcluj.ro/
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3.8. Ordinul MECTS nr. 6251/2012 referitor la Regulamentul cadru privind organizarea,  desfăsurarea, 
normarea activităților didactice la formele de învățământ la distanță si cu frecvență redusă͘ 
 
 
 
3.9. Definiţii: 

3.9.1 Managementul calitatii  - activitati coordonate pentru a orienta universitatea în ceea ce 
priveste calitatea. 

3.9.2. Coordonator de discipline — cadrul didactic care elaboreaza cursul si fisa disciplinei 
coordonate, încarca materialul pe platforma electronica susţine examenul cu studentii, trece notele în 
catalog, avand semnatura principala.  

3.9.3. Tutore — cadrul didactic care realizeaza dialogul cu studentii, prin intermediul 
mijlocelor de comunicare la distanta, în principal prin intermediului e-mail-ului si a platformei 
electronice. 

3.9.4. Indicator de performanta - instrument de masurare a gradului de realizare a unei 
activitati desfasurate de universitate prin raportare la un standard. 

3.9.5. Material de studiu ID — suporturile de curs redactate conform standardelor specifice ID 
3.9.6. Monitorizare - activitate repetata pentru a creste abilitatea de a îndeplini cerintele 

referitoare la calitate  
3.9.7. Programul de studii - totalitatea  activitatilor de  proiectare,  organizare, conducere si 

realizare efectiva a predarii, învatarii si cercetarii dintr-un domeniu care conduce la obtinerea unei 
calificari universitare.  

3.9.8. Standardele — definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati în educatie. 
3.9.9. Standardele de referinta  - standarde care definesc un nivel optim de realizare a unei 

activitati de catre universitate, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau mondial.  
3.9.10. Standarde specifice — standardele adoptate la nivel national de catre ARACIS pentru 

învatamantul la distanta si pentru programele de studii. 
3.9.11. Analiză - activitate întreprinsă pentru a se asigura că subiectul în discuţie este potrivit, 

adecvat, eficace şi eficient pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
3.9.12. Asigurarea calitaţii - ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate în 

cadrul sistemului calităţii prin furnizarea încrederii corespunzătoare ca o entitate va satisface cerinţele 
referitoare la calitate. 

3.9.13. Raport  de  autoevaluare -  document  oficial  elaborat  de  universitatea  care  solicita 
autorizarea provizorie a unui program de studiu sau a unei instituţii, acreditarea unui  program de studiu 
sau a unei institutii sau evaluarea externa a calitatii. 

3.9.14. Standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care 
furnizează pentru activităţi comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici în scopul obţinerii 
de ordine într-un context dat. 

SR- indicativ pentru standarde române aprobate după 28 august 1992 
 SR ISO (STAS ISO)- standarde române identice cu standardele ISO 
 SR EN- standarde române identice cu standarde europene 
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4. Abrevieri: 
 

4.1.  USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca 
4.2. DAC- Departament pentru Asigurarea Calităţii 
4.3. DIDFR –Departament Învăţământ la distanţă şi Frecvenţă Redusă 
4.4 ID- Invatamant la distanta 
4.5 IF – Invatamant cu frecventa 
4.6. PO- Procedură operaţională 
4.7. ARACIS — Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Invatamantul Superior 
4.8. SMC - Sistemul de Management al Calitatii 
 

 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 

 
Procedura operațională priveste perfecționarea întregului personal implicat în programele de învățământ 
IDFR cu urmatoarele obiective: 
-  Stabilirea priorităților de instruire pentru perfecționarea  personalului implicat în programele de 
învățământ IDFR; 
-  Întocmirea  Planului  anual  de  instruire  pe  fiecare  categorie  de  personal  didactic,  respectiv pentru 
personalul didactic auxiliar; 
- Instruirea coordonatorilor de disciplină, a tutorilor, a directorilor/responsabililor de studiu a  secretarelor   
-  Întocmirea  Raportului  de  analiză  a  rezultatelor  instruirii  pe baza  analizei  de  management. 
-  Perfecționarea întregului personal implicat în programele ID este organizată pe mai  multe niveluri: 
 - la nivelul DIDFR 
 - la nivelul directorilor/responsabililor DIDFR  
 - la nivelul   coordonatorilor de disciplină ƕi a tutorilor 
 - la nivelul secretariatului facultaților 
 - la nivelul DIDFR instruirea va fi realizată în colaborare cu  specialiṣti de la 
nivelul comisiilor superioare ARACIS. 
-  La nivelul facultăților perfecționarea este asigurată de către personalul specializat al Departamentului 
de Informatizare al USAMVCN de către personal specializat în utilizare platformei de elearning. 
- Programul instruirilor este anunțat de către DIDFR pe canalele de comunicație  obisnuite prin pagina 
Web a Departamentului ID. 
- Procesul de instruire se va realiza periodic.  
- Coordonatorii  de  disciplină  sunt  instruiți  cu  privire  la  proiectarea, elaborarea  materialelor de studiu 
în tehnologia ID, organizarea activităților disciplinei conform cerințelor specifice sistemului ID (elaborare 
fisa disciplinei, calendar disciplină),  implementarea cursului on-line pe platforma de e-learning. 

http://www.usamvcluj.ro/
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- Perfecționarea tutorilor de disciplină presupune: asistență didactică de specialitate pentru învatamant la 
distanța prin comunicarea bidirecțională, în special utilizând tehnologiile moderne, gestionarea temelor de 
control (TC) a feedback-ului către studenți, organizarea si  desfasurarea întalnirilor tutoriael, furnizarea 
instruirii pe platforma e-learning 
- Secretariatul Departamentului IDFR este instruit cu privire la comunicarea bidirecțională cu studenții, 
utilizarea portalului platformei de e-learning͘ 
-La nivelul facultăților se întocmeste anual Lista necesarului de instruire pentru personalul implicat în 
activitățile de ID  
- DIDFR întocmeste planul anual de instruire.  
 

 
 
 

 
6. Responsabilităţi 
 
6.1. Rectorul aprobă prezenta procedură 
6.2.Senatul vizează prezenta procedură. 
6.3. Responsabilitatea asupra procesului de perfecționare revine în funcție de nivelul la care are loc,  
conducerii  DIDFR, directorilor/ responsabililor de programe de studiu. 
6.4. Directorii/responsabili de programe de studiu asigura organizarea întregii activități din cadrul 
programului de studiu, întocmirea de state de funcții, întocmire orarului, monitorizarea activității cadrelor 
didactice la îndeplinirii normei, asigurarea asistenței administrative ca interfața dintre studenți din 
universitate, comunicarea bidirecțională cu cadrele  didactice si studenții͘ 
 
 
8. Anexe  
 
Anexa 1: Lista necesarului de instruire pentru personalul implicat în activitățile de ID – model tip 
Anexa 2: Plan anual de instruire – model tip 
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Anexa 1: Lista necesarului de instruire pentru personalul implicat în activitățile de ID – model tip 
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ANEXA 2 PLAN ANUAL DE INSTRUIRE/PERFECTIONARE 
Nr......../.................... 

 
 
Nr 
crt 

Facultate/Departament 
Cerinte 

Luna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

1. Instruire coordonatori de discipline 
 

              
              
              
              
              
              

 
 

2. Instruire tutori 
 

              
              
              
              
              
              
 
 

3. Instruire peronal didactic auxiliar 
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TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA 
30.04.2014 – 18.06.2014 

 
 

 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

1. VLĂDAR P.E. BEATA (LASZLO) 

2. REZHEN H.M.R. HARUN MOHAMMED RASHID 

3. MĂRGINEAN T. CRISTINA-ROZANA (SOPORAN) 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

1. MUREȘAN I. CRINA-IOANA (CORBEANU) 

2. TUNS A. MIRCEA-FLAVIU 
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