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1. Scopul 
 
 Procedura documentează procesul de organizare şi desfăşurare a instruirii personalului 
implicat în programele de studii ID-IFR. 
 
2. Domeniul de aplicare 
 
Procedeul se aplică la facultăţile organizatoare de programe de studiu ID/FR şi la DIDFR. 
 
3. Fluxul activităţilor 
 
Document de 
intrare 

Activitate/responsabil Document de 
ieşire 

Observaţii 

Lista personal 
 
Rezultatele 
evaluării 
coordonatorilor 
de disciplină şi 
a tutorilor 
 
 
 

Stabilire necesar de 
instruire şi planificarea 
instruirii 
 
 
   Director DIDFR 
/Responsabil Facultate 
ID/FR 
 

 
 
Plan anual de 
instruire 
(Anexa I, FID.05.I) 
 

La nivel de facultate, pe 
baza rezultatelor din 
Raportul calităţii pentru 
ID/FR, se întocmeşte anual 
necesarul de instruire pt.  
personalul didactic/didactic 
auxiliar implicat în 
activităţile şi se face 
planificarea instruirilor 

Plan anual de 
instruire, 
standarde ID, 
alte 
reglementări în 
vigoare 

Instruire coordonatori 
de discipline 
 
 
   Director DIDFR,  
Evaluator ID/FR 

    
 
Proces verbal de 
instruire 
(Anexa II, 
FID.05.II) 
 
 
        

Coordonatorii de discipline 
sunt instruiţi cu privire la 
elaborarea programei 
analitice şi a calendarului 
disciplinei, elaborarea 
materialelor de studiu în 
tehnologie ID, proiectarea şi 
implementarea cursurilor 
on-line pe platforma 
eLearning 

Plan anual de 
instruire, 
standarde ID, 
alte 
reglementări în 
vigoare 

Instruire tutori 
 
            
 
    Director DIDFR, 
evaluator ID/FR 

Proces verbal de 
instruire 
(Anexa II, 
FID.05.II) 
 

Tutorii sunt instruiţi cu 
privire la 
organizarea/desfaşurarea 
întâlnirilor tutoriale(AT) , 
comunicarea bidirecţională 
cu studenţii, comunicarea şi 
instruirea on-line pe 
platforma eLearning 

Plan anual de 
instruire, 
standarde ID, 
alte 
reglementări în 
vigoare 

Instruire personal de 
suport al procesului 
ID/FR 
 
    Director DIDFR, 
evaluator ID/FR 

 
 
Proces verbal de 
instruire 
(Anexa II, 
FID.05.II) 
 

Personalul suport implicat 
în sistemul ID/FR este 
instruit pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice. 

 
ANEXE 
Anexa I, FID.05.I Plan anual de instruire 
Anexa II, FID.05.II  Proces verbal de instruire 


