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CUPRINS

A. Elemente generale legate de evaluarea conţinutului programelor de studiu ID
 Similarităţi şi specificităţi ale învăţământului tradiţional (faţă-în-faţă) ID referitor la:

 Planuri de învăţămâmt
 Fişele disciplinelor
 Planuri calendaristice
 Resurse de învăţământ
 Procesul de instruire şi evaluare

B. Elemente specifice legate de evaluarea conţinutului programelor de studiu ID

 Evaluarea planurilor de învăţământ zi – ID
 Evaluarea fişelor disciplinelor ID
 Evaluarea planurilor calendaristice ID

C. Concluzii
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A. Elemente generale legate de evaluarea conţinutului programelor de studiu ID

 Similarităţi şi specificităţi IFF – ID

 Similarităţi:
 sistemul de instruire adapteaza componentele demersului didactic tradiţional (fata-

în-fata): planificare, continut specific şi metodologie, interactiune, suport şi evaluare 
 activităţile aplicative (laboratoare, proiecte, lucrări practice, etc.) sunt similare cu 

cele din învăţământul tradiţional

 Specificităţi:
 accent pe studiu individual şi mai puţin pe contactul faţă-în-faţă 

(3-4 întâlniri pe semestru)
 contactul cu studenţii se face folosind mijloace de interacţiune 

sincrone şi asincrone
 evaluarea studenţilor se face pe tot parcursul semestrului, 

nu numai în sesiunile de examene
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A.Elemente generale legate de evaluarea conţinutului programelor de studiu ID

 Similarităţi şi specificităţi IFF – ID (cont.)

 Consecinţe:

 Planuri de învăţământ – adaptate la specificul ID, în conformitate cu 
standardele ID

 Fişele disciplinelor – conţin elemente specifice, fiind adaptate după cele de la 
învăţământul de zi

 Planuri calendaristice – sunt specifice ID

 Resursele de învăţământ – realizate în tehnologie ID

 Procesul de instruire si evaluare – conţine elemente specifice
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B. Elemente specifice legate de evaluarea conţinutului programelor de studiu ID

Evaluarea planurilor de învăţământ zi – ID

 În standarde: “Instituţia de învăţământ superior care oferă programe de studiu ID 
elaborează planurile de învăţământ în concordanţă cu misiunea şi obiectivele 
specializărilor, astfel încât să asigure o pregătire echivalentă celei de la forma de 
învăţământ de zi”

 Consecinţe:
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• Programele ID se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate 
pentru aceleaşi specializări în învăţământul de zi. 

•Programarea disciplinelor în planul de învăţământ se va face corespunzător 
duratei de şcolarizare la zi. 



Evaluarea planurilor de învăţământ zi – ID (cont.)

 Consecinţe (cont.):
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• În cadrul fiecărei discipline se vor cuantifica următoarele tipuri de activităţi: 

 Orele de curs de la forma de învătământ de zi sunt compensate prin  
studiu individual (SI), pe baza resurselor de învătare specifice ID.

 Activităti tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC) (echivalentul 
orelor de seminar de la forma de învăţământ de zi);

 Activitătile aplicative asistate AA (laborator, proiect, practică si alte 
activităti faţă în faţă), sunt echivalentul orelor de laborator, proiect sau  
practică de la forma de învăţământ de zi. 



Evaluarea planurilor de învăţământ zi – ID (cont.)

Consecinţă: planurile de învăţământ pentru ID se realizează folosind un tabel de conversie 
(există în standarde):

• Este obligatoriu ca această evaluare să se facă în colaborare cu expertul din comisia de 
specialitate a ARACIS, care face parte din comisia de evaluare
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Nr. 

Crt. 
Plan de învăţământ zi Plan de învăţământ ID 

Programa analitică ID 

C S L TC AT AA SI TC AT AA 

1. 2 2 2 20 8 28 28 20 8 28 

2. 2 2 0 20 8 0 28 20 8 0 

3. 2 0 2 0 0 28 28 0 0 28 

4. 2 0 0 10 4 0 14 10 4 0 

5. 0 2 0 10 4 0 14 10 4 0 

6. 0 0 2 0 0 28 0 0 0 28 



Reguli generale de conversie:

1. Numărul de ore de curs de la forma de învăţământ zi este egal cu 
numărul de ore de studiu individual (SI) la forma ID. 

2. Numărul de ore de seminar la forma de învăţământ zi este egal cu 
suma dintre orele prevăzute pentru teme de control (TC) si cele pentru 
activităţile tutoriale (AT). 

3. Numărul de ore de laborator sau alte activităţi practice este egal cu cel 
al activităţilor asistate (AA). 

4. Excepţiile se întâlnesc atunci când în planul de învăţământ de la forma 
de zi nu sunt planificate si ore de curs si de seminar. Aceste situatii se 
rezolvă astfel: 

Când în planul de învăţământ de la zi sunt prevăzute doar ore de curs si de 
lucrări practice (cazul 3), orele de lucrări practice se planifică în totalitate ca 
activităţi asistate (AA). În cadrul acestor ore tutorele poate analiza si comenta 
rezultatele temelor de control si poate desfăsura unele activităţi tutoriale.
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Reguli generale de conversie:

• Când în planul de învăţământ de la zi sunt prevăzute doar ore de curs sau 
de seminar (cazurile 4 sau 5), acestea se transformă 50% în studiu 
individual (SI) si 50% în teme de control si tutoriale (TC+AT). 

• Când în planul de învăţământ de la zi sunt planificate doar activităţi 
practice (cazul 6), în planul de la forma ID acestea se transformă integral în 
activităţi asistate (AA). 

5. Repartizarea orelor între cele dedicate tutorialelor si cele pentru temele de 
control se face în asa fel încât suma (AT+TC) să fie egală cu numărul total de ore 
de seminar si să se programeze numărul minim de tutoriale solicitat de 
standarde (două pentru fiecare disciplină). 

Exemple din practica evaluărilor: conversii incorecte şi corecte ale PI

Pl Inv - an II zi ECTS Pl Inv ID ECTS                     Pl Inv zi INFO                       Pl Inv ID INFO
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Pl Inv - an II zi - ECTS.PDF
Pl Inv - an II zi - ECTS.PDF
Pl Inv - an II zi - ECTS.PDF
Pl Inv - an II zi - ECTS.PDF
Pl Inv - an 2  sem 2 ID -  ECTS.PDF
Plan de invatamant zi - informatica.PDF
Plan de invatamant ID - informatica.PDF


Evaluarea programelor analitice ID

• Este obligatoriu ca această evaluare să se facă în colaborare cu expertul din 
comisia de specialitate a ARACIS, care face parte din comisia de evaluare

• Se verifică dacă pentru întocmire s-a utilizat template-ul din anexa A V. 4

• Se va respecta conversia între diferite tipuri de activităţi din planurile de 
învăţământ ID

• Se urmăreşte completarea corectă a tuturor rubricilor: 

 Numărul orelor pe semestru/activităţi

 Corectitudinea obiectivelor urmărite

 Conţinutul disciplinei, organizat pe UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (nu pe 14 
cursuri, ca la zi), respectiv pe ACTIVITĂŢI TUTORIALE şi ACTIVITĂŢI 
ASISTATE

anexa A V. 4
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MODEL - Programa analitica.PDF


Evaluarea programelor analitice ID (cont.)

 Bibibliografia trebuie să includă materiale didactice sau cărţi pe care studentul le 
poate consulta în biblioteca instituţiei la care studiază, să fie în majoritate în limba 
romană, să fie suficient de recentă, etc.

 Stabilirea notei finale trebuie să reflecte evaluarea, într-un anumit procent a tuturor 
tipurilor de activităţi (AT, TC, AA), din timpul semestrului, care să fie incluse în nota 
finală, pe lângă răspunsul la examen/colocviu 

 Lista materialelor didactice necesare va cuprinde cursurile, suporturile de curs şi 
celelalte materiale didactice ÎN TEHNOLOGIE ID, puse la dispoziţia studenţilor fie  sub 
formă tipărită, fie electronic (se va corela acest lucru cu ceea ce este stipulat în 
contractul de şcolarizare). 

 Documentul trebuie să fie datat şi semnat de către coordonatorul de disciplină în 
original (sau copie scanată după original)

Exemple din practica evaluărilor: programe analitice incorect şi corect întocmite
Pl Inv ID ECTS  Pl Inv ID INFO

Prog Anal Fiscalit Prog Anal SO Prog Anal Probab&Statist
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Pl Inv - an 2  sem 2 ID -  ECTS.PDF
Plan de invatamant ID - informatica.PDF
Prog Anal - Fiscalitate.PDF
Prog Anal - SO INFO.PDF
Progr anal Probab si Statist.PDF


Evaluarea planurilor calendaristice ID 

• Este obligatoriu ca şi această evaluare să se facă în colaborare 
cu expertul din comisia de specialitate a ARACIS, care face 
parte din comisia de evaluare

• Se verifică dacă pentru întocmire s-a utilizat template-ul din anexa A V. 3
• Se va respecta numărul de ore alocat fiecărui tip de activităţi (AT, TC, AA) 

în programa analitică şi repartizarea optimală a acestora de-a lungul 
semestrului

• Se urmăreşte completarea corectă a tuturor rubricilor: 
La “Lucrări de control” se vor insera titlurile temelor de control si 

datele de predare ale acestora, în conformitate cu programa 
analitică şi cu volumul de muncă solicitat studenţilor pentru 
rezolvarea acestora

Se va urmări repartizarea echilibrată a temelor de control de-a 
lungul semestrului
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Evaluarea planurilor calendaristice ID 

 La Activităţi Tutoriale se va urmări inserarea corectă a titlurilor tutorialelor (conform cu 
programa analitică) şi datele de desfăşurare ale acestora, împreună cu numărul de ore al 
fiecărui tutorial. Datele vor fi fixate echilibrat de-a lungul semestrului şi vor ţine cont de 
volumul de muncă solicitat studenţilor pentru asimilarea cunoştinţelor teoretice necesare 
pentru tutorial

 La Activităţi Asistate se va urmări inserarea corectă a titlurilor activităţilor asistate (lucrări de 
laborator, proiect, etc.) în conformitate cu programa analitică, precum şi datele de 
desfăşurare ale acestora, împreună cu numărul de ore al fiecărei sesiuni de AA. Datele vor fi 
fixate echilibrat de-a lungul semestrului, vor trebui să fie sincronizate cu SI si cu AT şi vor ţine 
cont de volumul de muncă solicitat studenţilor pentru asimilarea cunoştinţelor teoretice 
necesare pentru desfăşurarea AA

 La Verificări se va urmări inserarea corectă a tipului de verificare, în conformitate cu planul 
de învăţământ şi cu programa analitică, precum şi a datelor de desfăşurare ale acestora.

 Se va urmări, de asemenea, corelaţia dintre activităţile desfăşurate de-a lungul unui 
semestru, numărul de grupe de studenţi şi situaţia spaţiilor didactice puse la dispoziţie de 
instituţie pentru aceste activităţi
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Evaluarea planurilor calendaristice ID (cont.)

 Documentul trebuie să fie datat şi semnat de către coordonatorul de 
disciplină în original (sau copie scanată după original)

anexa A V. 3

Exemple din practica evaluărilor: planuri calendaristice incorect şi corect întocmite

CD-MKTG                CD – Fiscalit CD – SO              CD – Prob&Stat
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MODEL - Calendarul disciplinei.PDF
CalDisc -MKTG ID.PDF
CalDisc -MKTG ID.PDF
CalDisc -MKTG ID.PDF
CalDisc FiscalitateID.PDF
CalDisc FiscalitateID.PDF
CalDisc FiscalitateID.PDF
CalDisc FiscalitateID.PDF
CalDisc FiscalitateID.PDF
CalDisc FiscalitateID.PDF
CalDisc - SO ID.PDF
CalDisc - SO ID.PDF
CalDisc - SO ID.PDF
CalDisc - SO ID.PDF
CalDisc Prob&Statist ID.PDF
CalDisc Prob&Statist ID.PDF
CalDisc Prob&Statist ID.PDF
CalDisc Prob&Statist ID.PDF


C. Concluzii
 Evaluarea corectă a dosarelor de autoevaluare, din punctul de vedere al 

conţinutului programelor de studiu ID este foarte importantă pentru propunerea 
finală de autorizare/acreditare sau neautorizare/neacreditare

 Aspectele esenţiale ale evaluării se referă la:

• Corectitudinea conversiei PI

• Întocmirea corectă a programelor analitice şi respectarea concordanţei cu PI şi cu PC

• Întocmirea corectă a planurilor calendaristice şi respectarea concordanţei cu PI şi cu PA

• Existenţa unei concordanţe între aceste documente şi alte date din dosarul de 
autoevaluare, referitoare la:

 Numărul de responsabili de disciplină şi de tutori

 Numărul de studenţi şi numărul de formaţiuni de studiu

 Baza materială pusă la dispoziţie (săli pentru tutoriale, pentru activităţi asistate, echipamente, 
reţele de calculatoare, etc.)
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MULŢUMESC PENTRU ATENTIE!

ÎNTREBĂRI?
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