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PLANUL OPERAŢIONAL AL DEPARTAMENTULUI  

ID/IFR PENTRU PERIOADA 2020-2021 

 

 

1. Introducere 

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învăţământ 

universitar de licenţă, având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional, cât si cu 

sistemul de învăţământ la distanţă, se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra 

în orarul de învăţământ al cursurilor de la forma de învățământ cu frecvență (IF). IFR este o 

formă flexibilă de învăţământ care oferă studenţilor posibilitatea de a-și administra propriul 

proces de învăţare într-un program comasat, în cadrul instituţiei de învăţământ organizatoare.  

 În cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (UCDC), înfiinţarea şi 

organizarea formei de Învăţământ cu Frecvenţa Redusă (IFR) a fost stabilită prin Hotărârea 

Senatului Universității nr. 617 din 24.06.2002, în conformitate cu prevederile Cartei 

Universitare şi a legislatiei în vigoare. Conform Hotărârii Senatului Universităţii nr. 53 din 

data de 08.07.2008, începând cu anul universitar 2008/2009, Departamentul pentru 

Învăţământ la Distanţă (D.I.D.) se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în 

„Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă  şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă” 

(Departamentul ID/IFR). 

Planul operaţional al Departamentului ID/IFR pentru perioada 2020-2021 este elaborat 

în concordanţă cu prevederile cuprinse în Planul strategic al Departamentului ID/IFR 2017-

2021.  

 

2. Misiunea Departamentului ID/IFR 

Misiunea Departamentului ID/IFR, așa cum este definită în Manualul Calității 

DID/IFR,  este ”de a asigura şi dezvolta resursele și instrumentele necesare derulării 

proceselor de educaţie şi de cercetare știinţifică la standarde de calitate, specifice 

programelor de studii universitare şi de masterat cu frecvenţă redusă, necesare formării de 

specialişti, cu o complexă pregătire teoretică si aplicativă, capabili să se integreze rapid si 

eficient pe piaţa muncii în domeniul absolvit”. 

Asumarea misiunii și a unui set de obiective are ca fundament durabil însușirea unor 

valori pe care DID/IFR dorește să le onoreze și să le promoveze permanent: 

1) competenţa profesională – îmbunătățirea continuă și orientarea către performanță a 

actului educațional; 

2) integritatea morală – întreținerea devotamentului față de onestitate, cinste și onoare, 

conform Codului de deontologie și etică profesională; 

3) vocaţie – membrii comunității noastre academice sunt caracterizați prin dorința de a 

dărui, nu doar de a furniza cunoștințe, contribuind la alegerea carierei studenților IFR 

în lumina și prin lămurirea unei vocații; 

4) cultura și spiritul comunităţii universitare - creşterea fidelităţii tuturor actorilor 

procesului educaţional IFR (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic, 

studenţi) faţă de valorile de referinţă care definesc U.C.D.C; 

5) respectul (faţă de muncă si valori, faţă de persoane si comunitate); 



       Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

       Departamentul ID/IFR 
 

2 
 

6) creativitate, dinamism si personalitate; 

7) armonizarea interesului individual cu cel colectiv; 

8) abordarea constructivă și spiritul critic – menținerea unui dialog deschis cu partenerii 

implicați în desfășurarea procesului didactic; 

9) responsabilitate socială - incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, egalitatea sexelor, 

dezvoltarea durabilă, voluntariat și capacitatea de inserție profesională a studenților și 

absolvenților. 

 

 

3. Obiectivele strategice generale ale Departamentului ID/IFR  
În vederea realizării viziunii și în spiritul misiunii sale, Departamentul ID/IFR își 

propune pentru perioada 2017-2021 acoperirea cifrelor de școlarizare stabilite de ARACIS 

pentru fiecare program de studiu în parte, într-o proporție care să asigure derularea procesului 

de învățământ în condiții optime, având în centrul preocupărilor sale pe de o parte, studentul 

și, pe de altă parte, asigurarea calității în procesul didactic. Astfel, obiectivele strategice 

generale care contribuie la realizarea misiunii Departamentului ID/IFR sunt prezentate în cele 

ce urmează: 

(1) Colaborarea cu departamentele instituției implicate în dezvoltarea unor programe de 

studii universitare integrate, moderne, adaptate permanent la exigenţele pieţei muncii, 

în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. 

(2) Organizarea procesului educaţional cu frecvenţă redusă ca un sistem centrat pe 

rezultatele învăţării, care asigură, pregătirea în domeniile economic, juridic, 

administraţie publică, istorie şi formarea de comportamente etice şi, în egală măsură, 

ca sistem deschis spre cooperarea internaţională cu entităţi structural-organizatorice 

din spaţiul european. 

(3) Implementarea Sistemului de Management al Calităţii și promovarea unei culturi 

"procalitate". 

(4) Perfecţionarea pregătirii resurselor umane implicate în programele de studiu IFR. 

(5) Asigurarea unui mediu adecvat de studiu individual - dezbateri-autoevaluare și 

evaluare. 

(6) Promovarea ofertei de servicii educaționale cu frecvență redusă. 

 

 

4. Măsurile operaţionale 

Obiectiv strategic 1: Colaborarea cu departamentele instituției implicate în dezvoltarea unor 

programe de studii universitare integrate, moderne, adaptate permanent la exigenţele pieţei 

muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. 

 Departamentul ID/IFR din cadrul UCDC va acţiona permanent în direcţia 

modernizării curriculei programelor de studii universitare, împreună cu celelalte structuri 

existente în universitate, acesta fiind un deziderat important al adaptării permanente la noile 

tendinţe ale pieţei forţei de muncă. 

 Ca urmare, atingerea acestui obiectiv presupune derularea următoarelor măsuri 

operaționale: 

• Îmbunătăţirea şi adaptarea permanentă a planurilor de învăţământ prin contactul 

direct cu angajatorii de pe piaţa muncii, în domeniul programelor de învăţământ 

cu frecvenţă redusă. 

Termen: februarie și septembrie 2021 
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Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, Consiliu Departament ID/IFR, Decani, 

Prodecani, Directori departamente, Responsabili IFR facultăți, Comisiile CEAC la nivel de 

facultăți, coordonatori disciplină, tutori  

 

• Organizarea anuală a unor mese rotunde împreună cu angajatorii de pe piața 

muncii în scopul identificării cerințelor actuale și a nivelului de pregătire dorit de 

aceștia. 

Termen: noiembrie 2020/mai 2021 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al 

Departamentului ID/IFR, Decani, Prodecani, Directori departamente, 

Responsabili IFR facultăți, Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în 

Carieră, tutori 

 

• Iniţierea şi autorizarea unor noi programe de studii, în funcţie de cerinţele şi 

calificările de pe piaţa forţei de muncă. 

Termen: iunie-iulie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, 

Decani, Directori departamente, Responsabili IFR facultăți 

 

• Respectarea permanentă a standardelor, procedurilor şi metodologiilor ARACIS 

în domeniul programelor de studii cu frecvenţă redusă. 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, Secretar Departament ID/IFR, Decani, 

Directori departamente, Responsabili IFR facultăți, coordonatori disciplină 

 

• Monitorizarea permanentă a gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor 

programelor cu frecvenţă redusă şi crearea unui sistem de feed-back permanent în 

ceea ce priveşte planurile de învăţământ şi competenţele dobândite.  

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, 

Consiliu Departament ID/IFR, Secretar Departament ID/IFR, Decani, Directori 

departamente, Responsabili IFR facultăți, tutori 

 

• Analiza eficienţei programelor de studii cu frecvenţă redusă şi propunerea intrării 

în lichidare a acelora care nu mai corespund intereselor universităţii şi ale pieţei 

muncii. 

Termen: august-septembrie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, 

Decani, Directori departamente, Responsabili IFR facultăți 
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Obiectiv strategic 2: Organizarea procesului educaţional cu frecvenţă redusă ca un sistem 

centrat pe rezultatele învăţării, care asigură, simultan, pregătirea în domeniile economic, 

juridic, administraţie publică, administrarea afacerilor, marketing şi formarea de 

comportamente etice şi, în egală măsură, ca sistem deschis spre cooperarea internaţională 

cu entităţi structural-organizatorice similare din spaţiul european. 

  Pentru UCDC, rezultatele învăţării reprezintă cel mai important aspect al activităţii 

desfăşurate atât de structurile de conducere, cât şi de către fiecare cadru didactic în parte. 

Astfel, aceste rezultate se concretizează în cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profesionale şi 

transversale dobândite ca urmare a absolvirii unui program de studiu, acestea favorizând o 

încadrare imediată şi de durată a absolventului. 

  În scopul atingerii acestui obiectiv major se impune derularea unor măsuri 

operaționale precum: 

• Acoperirea disciplinelor din planul de învățământ cu cadre didactice titularizate în 

învățământul superior potrivit legislației în vigoare, care, prin activitatea lor se 

bucură de un înalt prestigiu, atât în cadrul centrului universitar al Universităţii 

Creştine ”Dimitrie Cantemir”, cât şi în rândul cadrelor didactice din alte centre 

universitare. 

Termen: ianuarie 2020 şi septembrie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, Decani, Directori departamente, 

Responsabili IFR facultăți, coordonatori disciplină 

 

• Derularea procesului de învăţământ având în centrul preocupărilor studentul şi 

cerinţele sale. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, 

Responsabil logistică Departament ID/IFR, Secretar Departament ID/IFR, Decani, Prodecani, 

Responsabili IFR facultăți, coordonatori disciplină, tutori, cadre didactice 

 

• Desfăşurarea procesului de învăţământ astfel încât rezultatele învăţării să 

reprezinte principalul scop. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, 

Decani, Prodecani, Responsabili IFR facultăți, coordonatori disciplină, tutori, cadre didactice 

 

• Integrarea activităților practice în ansamblul procesului didactic IFR și 

dezvoltarea laturii vocaționale a pregătirii studenților. 

Termen permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, 

Decani, Prodecani, Responsabili IFR facultăți, coordonatori disciplină, tutori, cadre didactice 

 

• Identificarea operatorilor economici interesaţi de absorbţia absolvenţilor 

programelor de licenţă şi master, printr-o colaborare permanentă cu CICOC. 

Termen: noiembrie 2020 și mai 2021 
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Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului 

ID/IFR, Decani, Prodecani, Directori departamente, Responsabili IFR facultăți, 

Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, tutori 

 

• Stabilirea tutorilor de an şi pregătirea unui plan de tutoriat centrat pe student. 

Departamentul ID/IFR îşi propune evaluarea obiectivă periodică a pregătirii 

profesionale a studenţilor în vederea popularizării în rândul acestora a colegilor cu 

performanţe excepţionale, stimulării tuturor studenţilor în scopul obţinerii unor 

rezultate pozitive  şi sprijinirii studenţilor cu rezultate mai slabe la învăţătură. 

Termen: octombrie 2020  

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului 

ID/IFR, Decani, Prodecani, Responsabili IFR facultăți, cadre didactice, tutori 

 

• Desfăşurarea tuturor activităţilor din UCDC ţinând cont de principiile menţionate 

în Codul de etică şi deontologie profesională universitară.  

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, Decani, 

Prodecani, Responsabili IFR facultăți, Comisia de Etică universitară 

 

• Aplicarea valorilor şi principiilor Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară. 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Decani, Prodecani, Responsabili IFR facultăți, 

Comisia de Etică universitară 

 

• Aplicarea principiului înaltei competenţe profesionale în activitatea de predare şi 

seminarizare, folosind metode moderne, asigurând colaborarea şi schimbul de 

informaţii cu instituţii de învăţământ superior particulare şi de stat din ţară şi 

străinătate, pronunţându-se pentru o competitivitate loială. 

Termen: permanent 

Responsabili: titulari coordonatori disciplină, cadre didactice 

 

• Asigurarea dreptului fiecărui membru al comunităţii academice, fie că este 

student/masterand, cadru didactic etc. de a-şi exprima opiniile ştiinţifice şi etice în 

activităţile pe care le desfăşoară (seminarii, sesiuni şi conferinţe ştiinţifice etc.) şi nu 

poate fi îngrădit pe criterii religioase, politice sau de altă natură. 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Decani, Prodecani, coordonatori disciplină, cadre 

didactice, tutori, Comisia de Etică universitară 
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• Exercitarea autonomiei personale în spaţiul universitar presupune posibilitatea 

individului de a alege programele de studiu şi cercetare, oportunităţile, căile de 

carieră academică şi nivelul de excelenţă dorit. 

Termen: permanent 

Responsabili: Decani, Prodecani, coordonatori disciplină, cadre didactice, tutori,  Centrul 

de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 

 

• Punerea la dispoziţia celor interesaţi a tuturor informaţiilor necesare care să le 

permită acestora să aleagă studiile şi profesia. 

Termen: permanent 

Responsabili: Decani, Prodecani, coordonatori disciplină, cadre didactice, tutori,  Centrul 

de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, secretar Departament ID/IFR, secretariate FR 

facultăți 

 

• Asigurarea dreptului la un tratament corect şi echitabil, fără discriminări pe criterii 

de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, indiferent dacă acestea sunt directe sau 

indirecte, iar UCDC respectă aceste cerinţe, asigurând egalitatea de şanse la angajare, 

la promovare, la salarizare, la studii şi programe. 

Termen: permanent 

Responsabili: Decani, Prodecani, coordonatori disciplină, cadre didactice, tutori,  

secretar șef, secretar Departament ID/IFR, secretariate FR facultăți, Serviciul resurse 

umane 

 

• Aplicarea principiului transparenţei, respectiv accesul la toate categoriile de 

informaţii cu privire la condiţiile de admitere, de licenţă, de disertaţie, de absolvire a 

altor forme de cursuri. 

Termen: permanent 

Responsabili: Decani, Prodecani, cadre didactice, tutori,  Centrul de Informare, 

Consiliere și Orientare în Carieră, secretar șef, secretariate FR facultăți, Birou eliberări acte de 

studii 

 

• Cultivarea în rândul studenţilor a unei atitudini etice bazate pe respectul faţă de 

calitatea de student, respect pentru actul de predare şi seminarizare, respect faţă de 

instituţia universitară, atitudine concretizată printr-o conduită profesională şi morală 

demnă. 

Termen: permanent 

Responsabili: Decani, Prodecani, coordonatori disciplină, cadre didactice, tutori 

 

Obiectiv strategic 3: Implementarea Sistemului de Management al Calităţii si promovarea 

unei culturi "procalitate". 

Calitate, performanță, competitivitate – acestea sunt cerințele esențiale care se înscriu 

în politica UCDC pe termen mediu și lung. 

În sfera măsurilor operaționale necesare îndeplinirii obiectivului propus se înscriu:   

• Considerarea calităţii ca o componentă de importanţă majoră a UCDC. 
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Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului ID/IFR, Comisie 

CEAC și responsabili CEAC pe facultate, Responsabil calitate Departament ID/IFR, Decani, 

Prodecani, Responsabili IFR, cadre didactice, tutori   

 

• Adoptarea şi implementarea unor instrumente eficiente de management al calităţii 

în programele de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabil calitate Departament ID/IFR, Comisie CEAC și 

responsabili CEAC pe facultate, Decani, Prodecani, Responsabili IFR 

 

• Asigurarea unui nivel ridicat al calităţii proceselor educaţionale de la ID/IFR. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabil calitate 

Departament ID/IFR, Comisie CEAC și responsabili CEAC pe facultate, Decani, Prodecani, 

Responsabili IFR, cadre didactice 

 

• Îmbunătățirea competenţelor cadrelor didactice prin implementarea rezultatelor 

obţinute din cercetarea ştiinţifică, prin comunicarea continuă cu părţile interesate şi 

identificarea domeniilor economico-sociale prioritare pentru societate. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Decani, Prodecani 

 

• Construcţia, implementarea, menţinerea şi dezvoltarea unui sistem de 

management al calităţii focalizat pe bunele practici în domeniu. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabil calitate Departament ID/IFR, Comisie CEAC și 

responsabili CEAC pe facultate, Decani, Prodecani, Responsabili IFR 

 

• Trecerea de la standardele cerute de procesul de acreditare la standardele de 

performanţă, care să ofere absolventului competenţe într-un mediu globalizat, 

caracterizat prin exigenţă şi dinamism. 

Termen: permanent 

Responsabili: Decani, Prodecani, cadre didactice 

 

• Dezvoltarea unui sistem eficient de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor 

furnizate, care să asigure orientarea spre performanţă şi creşterea prestigiului UCDC 

în cadrul comunităţii academice naţionale şi internaţionale.  

Termen: permanent 
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Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabil calitate 

Departament ID/IFR, Comisie CEAC și responsabili CEAC pe facultate, Decani, Prodecani, 

Responsabili IFR 

 

• Asigurarea funcţionalităţii structurilor de asigurare a calităţii. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Director Departament ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabil 

calitate Departament ID/IFR, Comisie CEAC și responsabili CEAC pe facultate, Decani, 

Responsabili IFR 

 

• Monitorizarea căilor de comunicare între membrii departamentului şi conducerea 

departamentului pentru îmbunătăţirea relaţionării şi promovarea criteriilor de 

obiectivitate, echitate, flexibilitate în luarea deciziilor şi lărgirea participării 

colectivităţii la atingerea obiectivelor propuse în cadrul planului strategic. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Director Departament ID/IFR, Director adjunct ID/IFR,  Consiliul 

DID/IFR, Responsabili IFR 

 

• Adaptarea şi respectarea permanentă a standardelor, procedurilor şi 

metodologiilor ARACIS în domeniul programelor de studii cu frecvenţă redusă. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Prorector activitatea 

didactică, Director Departament ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, ,Comisie CEAC, Decani, 

Prodecani, Responsabili IFR 

 

Obiectiv strategic 4: Perfecţionarea pregătirii resurselor umane implicate în programele 

de studiu IFR. 

Resursele umane implicate în programele de învăţământ cu frecvenţă redusă (cadre 

didactice, secretariat şi personal auxiliar) se vor perfecţiona în mod continuu, în conformitate 

cu principiul „Lifelong Learning”. În domeniul programelor cu frecvenţă redusă, această 

perfecţionare a resurselor umane este o necesitate deoarece instrumentele, mijloacele şi 

metodele utilizate în procesul de învăţământ sunt multiple şi într-o continuă evoluţie şi 

modernizare. 

În consecinţă, obiectivul în cauză poate fi atins prin derularea următoarelor măsuri 

operaționale: 

• Instruirea permanentă a cadrelor didactice privind tehnologiile IFR. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR 

 

• Oferirea unei îndrumări permanente autorilor de manuale de studiu individual 

în vederea asigurării calităţii acestora (structură specifică, aplicaţii şi teste de 

autoevaluare, caracter interactiv etc.). 

Termen: permanent 
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Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR 

 

• Dezvoltarea unui colectiv de specialişti în elaborarea resurselor educaţionale 

multimedia. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director 

Departament ID/IFR 

 

• Elaborarea materialelor de instruire (pentru cadre didactice și studenți/masteranzi) privind 

utilizarea platformelor informatice, în special a Platformei E-Learning UCDC, precum și a 

programului etapizat de instruire a cadrelor didactice, studenți/masteranzi, secretariate, alt 

personal tehnic implicat. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Șef serviciu 

IT/IFR 

  

• Formarea şi perfecţionarea specialiştilor care vor întreţine şi actualiza 

biblioteca digitală, platforma conturilor cadrelor didactice şi/sau platforma E-Learning 

a UCDC. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Șef serviciu IT/IFR 

 

• Dimensionarea corespunzătoare a schemei de personal în funcţie de evoluţia 

tipului şi volumului activităţilor ID/IFR. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director 

Departament ID/IFR 

 

• Formarea şi perfecţionarea personalului care administreaza şi care întreţine din 

punct de vedere tehnic platforma de E-Learning a UCDC. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director 

Departament ID/IFR, Șef serviciu IT/IFR 

 

• Instruirea și formarea personalului administrativ (secretariat și TESA implicat). 

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director 

Departament ID/IFR 

 

Obiectiv strategic 5: Asigurarea unui mediu adecvat de studiu individual-dezbateri-

autoevaluare şi evaluare. 

 În procesul de învăţământ cu frecvenţă redusă, studiul individual reprezintă 

compensarea orelor de curs de la forma de învăţământ cu frecvenţă, fiind facilitat de resursele 

de învăţământ specifice, respectiv o activitate pe care studentul o derulează la domiciliu. De 
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aceea, este imperios necesară multiplicarea şi dezvoltarea surselor de informare care stau la 

baza studiului individual, a dezbaterilor şi formelor de evaluare. 

  Măsurile operaționale ce vor fi puse în practică pentru a atinge obiectivul mai sus 

menţionat se referă la: 

• Dezvoltarea bazei materiale destinată studiului individual prin utilizarea cu 

intensitate a Platformei E-Learning UCDC.  

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabil logistică ID/IFR, Decani, Responsabili IFR 

 

• Folosirea corespunzătoare a bazei materiale existente. 

Termen: permanent 

Responsabili:  Responsabil logistică ID/IFR, Secretar Departament ID/IFR, secretariate 

FR facultăți 

 

• Perfecţionarea activităţilor de colaborare a cadrelor didactice cu studenţii în 

procesul de cercetare-documentare, prin utilizarea cu intensitate a Platformei E-

Learning UCDC. 

Termen: permanent 

Responsabili: : Director Departament ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabili IFR 

 

• Îmbunătăţirea continuă a bazei documentare din cadrul bibliotecii, a bibliotecii 

digitale/pagina cadrului didactic/Platforma E-Learning UCDC şi a accesului la  

acestea.  

Termen: permanent 

Responsabili: : Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabili IFR, Responsabil logistică Departament 

ID/IFR, Secretar Departament ID/IFR 

 

• Actualizarea manualelor de studiu individual precum şi a celorlalte materiale 

destinate studiului individual. 

Termen: ianuarie-februarie 2021, august-septembrie 2021  

Responsabili: Responsabili IFR, coordonatori disciplină, cadre didactice 

 

• Stimularea studiului individual al studenţilor prin creşterea ponderii temelor şi 

a proiectelor. 

Termen: semestrial 

Responsabili: Responsabili IFR, coordonatori disciplină, cadre didactice, tutori 

 

• Intensificarea colaborării programelor de studiu cu frecvenţă redusă din cadrul 

UCDC cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, pentru consilierea 

studenţilor/masteranzilor IFR în alegerea carierei şi sprijinirea studenţilor în 

găsirea unui loc de muncă. 

Termen: permanent 
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Responsabili: Responsabili IFR, CCOC 

 

• Colaborarea cu organisme naţionale guvernamentale şi neguvernamentale, cu 

instituţii, întreprinderi, firme beneficiare ale forţei de muncă pe care o pregătim. 

Termen: semestrial 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct ID/IFR, Responsabili IFR, Decani 

 

• Organizarea unor întâlniri informale, pentru discutarea unor probleme 

profesional-ştiinţifice, de natură teoretică şi practică, pentru adaptarea la realitatea 

socio-economică în continuă mişcare. 

Termen: noiembrie 2020 și mai 2021 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului 

ID/IFR, Decani, Prodecani, Directori departamente, Responsabili IFR facultăți, Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, tutori 

 

• Îmbunătăţirea comunicării cu studenţii, în special prin utilizarea tehnicilor web, 

mai ales a platformelor informatice și a Platformei E-Learning UCDC. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului 

ID/IFR, Decani, Responsabili IFR facultăți, Secretar Departament ID/IFR, Șef serviciu 

IT/IFR, coordonatori disciplină, cadre didactice, tutori 

 

• Extinderea şi perfecţionarea dotărilor utilizate de către studenţi pentru studiul 

individual. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct al Departamentului 

ID/IFR, Decani, Responsabili IFR facultăți, Responsabil logistică Departament ID/IFR, 

Secretar Departament ID/IFR, Șef serviciu IT/IFR 

 

• Continuarea dotării cu aparatură didactică, a modernizării infrastructurii IT. 

 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director 

Departament ID/IFR 

 

• Continuarea implementării în sistemul educaţional ID/IFR din universitate a 

platformelor informatice, în special a Platformei E-Learning UCDC. 

 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament ID/IFR 

 

• Efectuarea de demersuri susţinute pentru o repartizare şi gestionare judicioasă a 

spaţiilor de învăţământ ale universităţii. 

Termen: permanent 
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Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, secretar șef UCDC 

 

• Extinderea dotării cu echipamente multimedia a sălilor de curs.  

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, secretar șef UCDC 

 

Obiectiv strategic 6: Promovarea ofertei de servicii educaționale cu frecvență redusă. 

 Prin politica sa de promovare, Departamentul ID/IFR își propune prezentarea eficientă a 

ofertei educaționale cu frecvență redusă, diseminarea informațiilor de interes având drept scop 

capacitarea optimă a numărului de locuri repartizate de ARACIS pentru fiecare program de 

studiu și formarea competențelor specifice fiecărei specializări în parte astfel încât absolvenții 

UCDC să se încadreze în mod facil pe piața muncii. 

            În vederea dezvoltării unor programe de studii atractive şi adaptate caracterului 

dinamic al pieţei forţei de muncă, din perspectiva flexibilizării ofertei educaţionale şi a relaţiei 

cu studenţii şi absolvenţii proprii, Departamentul ID/IFR va acţiona, în mod coroborat cu 

celelalte structuri ale UCDC, pe următoarele direcţii principale: stimularea cererii de servicii 

educaţionale în domeniul economic, marketing, respectiv în domeniul juridic și administrarea 

afacerilor, flexibilizarea şi adaptarea dinamică a ofertei educaţionale şi optimizarea politicilor 

de recrutare, selecţie şi şcolarizare a studenţilor I.F.R. 

             Măsurile operaționale ce urmează a fi derulate în scopul atingerii obiectivelor mai sus 

menționate vizează următoarele: 

• Crearea unui program integrat (IF-IFR) de activități de promovare a imaginii și 

ofertei educaționale a UCDC. 

Termen: mai-septembrie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Președinte Comisia de Promovare UCDC, 

Decani, Responsabili IFR 

 

• Utilizarea eficientă a tuturor canalelor clasice de comunicare, respectiv mass-

media (TV, radio, TV metrou, cotidiene, reviste) etc. 

Termen: mai-septembrie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Președinte Comisia de Promovare UCDC, 

Decani, Responsabili IFR 

 

• Iniţierea si derularea unui mix de campanii de promovare online (Facebook, 

Instagram, Twitter, Tik Tok, Youtube (transmiterea live a diverselor evenimente 

organizate în cadrul UCDC precum conferințe, concerte, ceremonii de deschidere 

a anului universitar, întâlniri oficiale, interviuri personalități, ședințe extraordinare 

ale Senatului UCDC etc.), crearea de evenimente pe Facebook cu invitarea unor 

cadre didactice, specialiști în diverse domenii, angajatori, absolvenți cu o carieră 

de succes etc.).  
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Termen: mai-septembrie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Președinte Comisia de Promovare UCDC, 

Decani, Responsabili IFR 

 

• Elaborarea unor materiale de promovare (pliante, flyere) care să prezinte, 

punctual, oferta educațională a programelor de studii universitare de licență sau 

master, cu frecvență redusă. 

Termen: mai-septembrie 2021 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Președinte Comisia de Promovare UCDC, 

Decani, Responsabili IFR 

 

• Creşterea vizibilității UCDC prin organizarea unor evenimente care să reprezinte 

interes pentru liceenii din clasele terminale (Zilele porților deschise, Student 

pentru o zi, vizite la licee, întâlniri online cu elevii de clasa a XII-a la orele de 

dirigenție, vizite la firme și instituții etc.). 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Președinte Comisia de Promovare UCDC, 

Decani, Responsabili IFR 

 

• Identificarea unor noi forme de colaborare cu angajatori activi şi stabili ceea ce ne 

permite dezvoltarea curriculei universitare şi postuniversitare care să surprindă 

nevoile reale ale pieţei muncii. 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Decani, Responsabili IFR 

 

• Încheierea unor parteneriate cu agenți economici relevanți pe piața muncii având 

ca țintă flexibilizarea și adaptarea ofertei educaționale pentru programele de studii 

cu frecvență redusă. 

Termen: permanent 

Responsabili: Prorector ID/IFR și Informatizarea universității, Director Departament 

ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Decani, Responsabili IFR 

 

• Supravegherea inserției pe piața muncii a absolvenților programelor de învățământ 

cu frecvență redusă si identificarea direcțiilor de orientare a acțiunilor de 

promovare a UCDC. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, 

Președinte Comisia de Promovare UCDC, Decani, Responsabili IFR 

 

• Identificarea împreună cu CCOC a agenților economici interesați de absorbția 

absolvenților programelor de licență și master și menținerea comunicării cu 
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aceștia atât pentru obținerea unui feedback curricular permanent, cât și pentru 

cointeresarea acestora în formarea și învățarea pe tot parcursul vieții. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, 

Decani, Responsabili IFR, CCOC 

 

• Micşorarea distanţei dintre comunitatea academică şi mediul de afaceri având ca 

scop principal întărirea imaginii UCDC, a încrederii angajatorilor în calitatea și 

seriozitatea pregătirii în cadrul universității a viitorilor angajați. 

Termen: permanent 

Responsabili: Director Departament ID/IFR, Director adjunct Departament ID/IFR, Decani, 

Responsabili IFR 
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