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FIŞA VIZITEI 

a ) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII 

în vederea  autorizării / acreditării programelor de studiu prin ID 
 

Programul de studii universitare de licenţă.......................................................................................... 

Domeniul de licenţă  ……..................................................................................................................... 

Facultatea ................................................................................................................................................. 

Instituţia .................................................................................................................................................... 

 Data vizitei .....................................................Scopul: autorizare sau acreditare………………………… 
 

Semnături: 
 
 1. Coordonator comisie   ____________________ 

 2. Expert    ____________________ 

3. Expert    ____________________ 

 
 
 
 



I.  CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

CRITERIUL A.1.:  STRUCTURILE INSTITUŢIONALE, ADMINISTRATIVE ŞI 
MANAGERIALE 

CONSTATĂRI* 

S.A.1.1. Departamente ID: misiune şi obiective  
1. Managementul programelor de studii ID se desfăşoară în structuri instituţionale specializate, 
denumite Departamente ID, a căror înfiinţare este aprobată de Senatele Universitare. 

 

2. Departamentele ID se organizează şi funcţionează în baza unui Regulament propriu aprobat de 
Senatele Universitare. Departamentele ID asigură publicitatea acestui regulament. 

 

3. Departamentul / Centrul ID colaborează cu facultăţile sau alte departamente din cadrul instituţiei 
de învăţământ superior, pentru desfăşurarea programului ID în ceea ce priveşte planurile de 
 învăţământ, programele analitice, cadrele didactice, baza materială etc. 

 

4. Desfăşurarea programelor ID se face în Centre de studiu – locale sau teritoriale – a căror 
activitate este direct subordonată instituţiei de învăţământ superior coordonatoare. 

 

5. Departamentul ID este condus de un director cu responsabilităţi manageriale în privinţa 
întregului proces ID desfăşurat la nivelul instituţiei de învăţământ superior / facultăţii.  

 

6. Departamentul / Centrul ID are un program de management al calităţii pentru menţinerea 
obiectivelor programului ID la cerinţele criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS. 

 

7. Departamentul / Centrul ID dispune de un program pentru pregătirea permanentă în tehnologiile 
ID a cadrelor didactice şi personalului administrativ din universitate şi din centrele de studiu. 

 

S.A.1.2. Conducere şi administraţie  

8. Directorul Departamentului ID dispune de calificare şi experienţă dovedită în metodologia ID şi 
administrarea acesteia. 

 

9. Instituţia de învăţământ organizatoare asigură  personal administrativ corespunzător dimensionat 
în cadrul Departamentelor şi Centrelor de studiu ID pentru managementul programelor în 
tehnologia ID: relaţii cu studenţii, realizarea şi livrarea materialelor ID, promovarea programelor 
etc. 

 

10. În cadrul secretariatelor facultăţilor de care aparţin programele de studiu ID, se asigură 
personal administrativ pentru gestionarea actelor de studii şi a situaţiei şcolare. 

 



S.A.1.3 Colaborări cu alte instituţii  

11. Departamentele ID au încheiate convenţii de colaborare  sau contracte semnate cu organizaţii 
implicate în desfăşurarea programului ID. Acestea includ cu claritate în textul lor obligaţiile 
părţilor şi modul în care se vor folosi resursele materiale şi umane ale acestor organizaţii în 
desfăşurarea programului ID. 

 

CRITERIUL A.2.: BAZA MATERIALĂ CONSTATĂRI*  

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare  
12. Departamentul ID şi  Centrele de studiu dispun de  spaţii adecvate pentru conducere, secretariat, 
compartimentul financiar-contabil, compartimentul de pregătire şi distribuţie a materialelor 
didactice (manuale, chestionare, CD-uri, casete video şi audio etc.) şi de publicitate (pagina web, 
cataloage, prospecte, pliante etc.); 

 

13. Instituţia de învăţământ organizatoare a programului de studiu ID asigură spaţii de învăţământ 
adecvate (săli de curs, de seminarii şi laboratoare de specialitate). Aceste spaţii se regăsesc în 
orarele afişiate la facultăţi,  pentru programele de studiu prin ID; 

 

14. Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. 

 

15. Departamentul / Centrul ID dispune de:  
- mijloace de comunicaţie (telefon, fax, e-mail, servicii ISDN etc.); 
- resurse de învăţământ specifice ID, suporturi tutoriale, cărţi, tratate şi cursuri universitare de 

referinţă necesare pregătirii individuale, ghiduri de studiu pentru studenţi şi pentru tutori, 
materiale publicitare etc. 

 

16. Instituţia care oferă programul de studiu prin ID va dispune de resurse financiare asigurate 
pentru întreaga perioadă de studiu conform planurilor de învăţământ aprobate. 

 

17. Departamentul / Centrul ID dispune de sisteme informatice pentru gestiunea admiterii la forma 
ID, evidenţa evaluării cunoştinţelor şi a obligaţiilor financiare ale studenţilor; 

 

18. Cuantumul taxei de studiu este aprobat de Senatul universităţii şi cuprinde toate costurile 
aferente cuantificate separat pentru fiecare componentă a programului de studiu prin ID 

 



19. Instituţia care oferă programe de studiu ID demonstrează documentat că utilizează cel puţin 
25% din veniturile obţinute prin taxe pentru dezvoltarea bazei materiale specifică programelor ID 

 

20. Instituţia de învăţământ superior care oferă programe de studiu ID utilizează politici echitabile 
de colectare şi de rambursare parţială sau totală a taxelor. 

 

 
 

II. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

CRITERIUL B.1.: CONŢINUTUL PROGRAMELOR DE STUDIU CONSTATĂRI* 

S.B.1.1. Admiterea studenţilor  
1. Înscrierea şi selecţia candidaţilor se realizează după metodologia de admitere aprobată de 
Senatele universitare, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

 

2. Înmatricularea candidaţilor admişi se face în baza unui contract de şcolarizare între instituţia de 
învăţământ superior şi candidat, care este semnat de ambele părţi 

 

3. Conţinutul contractelor anuale de studii reglementează parcurgerea planurilor anuale de 
învăţământ în sistemul de credite transferabile, relevând echivalenţa integrală cu forma de 
învăţământ de zi.  

 

S.B.1.2.: Structura şi prezentarea programelor  de studiu  

4. Programele ID pentru studii universitare de licenţă sau masterat se organizează pe baza 
planurilor de învăţământ aprobate de Senatele universitare pentru aceleaşi specializări în 
învăţământul de zi.  

 

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

 

6. Programele analitice pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ vor fi însoţite de 
calendarul activităţilor. 

 

7. Activităţile asistate faţă în faţă (laboratoare, lucrări practice, proiecte, etc.) cuprind acelaşi 
număr de ore şi aceeaşi tematică cu cele prevăzute în planurile de învăţământ de zi şi se desfăşoară  

 



pe parcursul semestrului în care sunt programate. 

8. Pentru specializări care implică perfecţionarea şi confirmarea practică a pregătirii profesionale, 
planul de învăţământ  include stagii de practică  în unităţi de profil. 

 

9. Activităţile asistate faţă în faţă sunt cuprinse în programa analitică şi în calendarul disciplinei, 
precizând explicit perioadele în care acestea se efectuează 

 

Resurse de învăţământ CONSTATĂRI*  

10. Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ au acoperire cu materiale specifice realizate în 
tehnologia ID 

 

11. Pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ, suportul tutorial se desfăşoară la distanţă 
prin mijloace de comunicaţie bidirecţionale, la care au acces toţi studenţii  şi este completat periodic 
cu sesiuni asistate faţă în faţă 

 

12. În cazul utilizării tehnologiilor care se bazează pe Internet pentru transmiterea resurselor de 
învăţământ şi asigurarea suportului tutorial, se pune la dispoziţia studenţilor un ghid de norme etice 
privind folosirea în spaţiul comun a  acestor resurse şi tehnologii. 

 

Relevanţa proceselor de instruire şi evaluare CONSTATĂRI*  

13. Sistemul de evaluare a cunoştinţelor în vederea promovării  disciplinelor şi acordarea creditelor 

include proceduri de evaluare continuă şi finală 
 

14. Evaluarea finală se realizează  în sesiuni programate semestrial prin examene, colocvii sau 
probe practice, desfăşurate obligatoriu în prezenţa coordonatorului de disciplină şi a tutorilor. 

 

15. Perioada de examinare  este înscrisă în calendarul disciplinelor şi este adusă la cunoştinţa 
studenţilor la începutul fiecărui semestru 

 



Proiectarea materialelor de studiu             CONSTATĂRI*  

16. Autorii resurselor de învăţământ pentru ID au calificarea necesară conceperii şi editării 
acestora în tehnologia ID  

17. Materialele de studiu prin ID respectă normele  privitoare la dreptul de autor şi protejarea 
acestuia 

 

 

III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi diplomelor ce 
corespund calificărilor 

CONSTATĂRI* 

1. Departamentul / Centrul ID are un program de management al calităţii  prin care se evaluează 
periodic performanţele coordonatorilor de discipline şi a tutorilor 

 

2. Departamentul / Centrul ID are un program de management al calităţii prin care se asigură 
monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicaţie bidirecţională 

 

3. Departamentul / Centrul ID are un program de management al calităţii care prevede  
îmbunătăţirea şi actualizarea periodică a materialelor de studiu, pe baza experienţei anterioare. 

 

4. Departamentul / Centrul ID are un program de management al calităţii prin care se asigură 
procedurile de perfecţionare a întregului personal implicat în programele 

 

S.C.4.1 Calitatea personalului didactic CONSTATĂRI*  

5. Coordonatorii de disciplină din cadrul programului de studiu ID sunt cadre didactice titulare din 
instituţia de învăţământ superior organizatoare şi îndeplinesc condiţiile legale similare celor de la 
forma de învăţământ de zi. 

 

6. Programele analitice ale disciplinelor din planul de învăţământ ID sunt elaborate de 
coordonatorii de disciplină ( propuşi de catedre sau departamente de profil) şi nominalizaţi de 
Departamentele /Centrele ID 

 



7. Tutorii sunt  absolvenţi cu studii superioare - cadre didactice universitare titulare sau asociate 
(specialişti în domeniu, cadre didactice din învăţământul preuniversitar în specialitatea disciplinei) 
care sunt instruite în tehnologia ID.  

 

8. Gradul de acoperire cu personal didactic este adecvat, pentru fiecare disciplină din cadrul 
programului ID îndeplinirii obiectivelor declarate. 

 

9. Coordonatorii de disciplină şi tutorii sunt instruiţi periodic  în tehnologiile ID prin programe 
coordonate de Departamentele /Centrele ID 

 

S.C.7.1 Informaţie publică CONSTATĂRI* 

10. Materialele publicitare de promovare a programului de studiu ID includ informaţii complete şi 
corecte privind: 

- tipul acestuia, precum şi al diplomei obţinute la absolvire; 
- antetul oficial al instituţiei (nume, siglă, adresă, telefon) şi informaţii referitoare la 

partenerii implicaţi în programul respectiv; 
- materialele / serviciile incluse în taxele de studiu. 

 

11. Materiale publicitare de promovare a programelor de studii ID, afişate sau inserate în diferite 
publicaţii sau pe Internet, vor oferi date complete, corecte, netrunchiate în ceea ce priveşte instituţia, 
personalul de care dispune şi serviciile oferite. 

 

12. Materialele publicitare  evidenţiază stadiul autorizării sau acreditării  programului de studiu ID  

* În rubrica „Constatări“ se vor consemna fapte, fără a se face aprecieri. 


