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PLAN OPERAŢIONAL
pentru anul universitar

2013 – 2014
Prezentul Plan operaţional anual ţine seama de Planul strategic al Departamentului pentru
Programe ID-FR (DIDFR), în vigoare pentru perioada 2012-2016.
DIDFR coordonează programe de studii universitare de licenţă, organizate în formele de
învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi programe de studii universitare de
master, organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă ; se asigură respectarea
standardelor pedagogice şi calitatea programelor de instruire, în colaborare cu facultăţile
universităţii.
Pe parcursul anului universitar 2013-2014, Consiliul DIDFR va acţiona pentru îndeplinirea
următoarelor misiuni şi obiective :
1. Evaluarea calităţii şi rentabilităţii programelor de studii existente la formele ID şi IFR,
urmată de elaborarea unei strategii de raţionalizare şi ameliorare a funcţionării acestora.
Termen : 20.11.2013
2. Analiza raportului întocmit de Comisia internaţională de evaluare a Universităţii din
Craiova, în urma vizitei din noiembrie 2012, propunerea unor măsuri de răspuns şi
participarea la întocmirea planului agregat ce urmează a fi implementat în anul universitar
2013-2014.
Termen : 12.10.2013
3. Elaborarea unei analize a problemelor academice fundamentale şi a celor specifice
formelor de învăţământ ID şi IFR, în vederea dezbaterii acestora de către Senatul
universitar.
Termen : 10.12.2013
4. Prezentarea elocventă a informaţiilor actualizate privitoare la programele ID-FR, pe
pagina web a DIDFR din site-ul principal al Universităţii.
Termen : 15.11.2013
5. Pregătirea lansării unor programe la forma ID, în limbi de largă circulaţie (engleză,
franceză), cu adresabilitate naţională şi internaţională.
Termen : 20.04.2014

6. Instituirea unui forum de discuţii periodice cu angajatorii din regiune, în vederea creşterii
inserţiei profesionale a absolvenţilor la formele ID şi IFR ai universităţii.
Termen : 15.02.2014
7. Monitorizarea utilizării platformei de e-learning a universităţii, dedicată formelor de
învaţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.
Perioada : 30.11.2013 – 30.07.2014
8. Consilierea formatorilor şi a tutorilor, desemnaţi pentru programele ID-FR, în probleme
legate de utilizarea portalului “Moodle” instalat pe serverul DIDFR.
Perioada : 5.11..2013 – 30.09.2014
9. Instruirea coordonatorilor şi tutorilor dedicaţi formelor de ID şi IFR, privind producerea
de materiale didactice în format adecvat, difuzarea materialelor către cursanţi şi
interacţiunea cu aceştia.
Termen : 20.12.2013
10. Revizuirea capacităţilor de şcolarizare atribuite de ARACIS, pentru programele de
studii ID-FR din universitate.
Termen : 15.06.2014
11. Colaborarea cu facultăţile pentru implementarea procedurilor de evaluare a
performanţelor profesionale ale cadrelor didactice implicate în programele ID-FR.
Perioada : 15.11.2013 – 30.06.2014
12. Acordarea de consultanţă şi sprijin logistic facultăţilor din universitate, pentru obţinerea
autorizării/acreditării programelor de studii la formele de învăţământ ID si IFR.
Perioada : 15.11.2013 – 30.09.2014
13. Colaborarea cu facultăţile pentru întocmirea contractelor şi convenţiilor încheiate cu
partenerii pentru derularea programelor ID-FR.
Perioada : 10.10.2013 – 30.04.2014
14. Colaborarea cu facultăţile pentru definitivarea contractului de şcolarizare şi a
contractului anual de studii, semnate de universitate cu fiecare student înmatriculat la un
program ID/FR.
Perioada : 2.10.2013 – 12.11.2013
15. Sprijinirea facultăţilor din universitate în promovarea ofertei educaţionale şi în
desfăşurarea admiterii la formele ID şi IFR.
Perioada : 15.03.2014 – 25.09.2014
16. Conlucrarea cu facultăţile care oferă programe de studii ID şi/sau IFR, în procesul de
întocmire a Statelor de funcţii asociate acestor programe.
Perioada : 15.05.2014 – 25.09.2014
17. Monitorizarea îndeplinirii prevederilor cuprinse în Planul strategic al DIDFR şi în Planul
operaţional anual.
Perioada : 15.10.2013 – 25.09.2014
18. Transmiterea documentaţiei privind bugetul aferent programelor de studii ID-FR şi
costurile medii pe student înmatriculat în programele ID-FR, precum şi a propunerilor
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privind cuantumul taxelor de şcolarizare din anul universitar 2014-2015, către Senatul
universitar.
Termen : 15.05.2014
19. Elaborarea unei proceduri coerente şi neredundante de circulaţie a documentelor
aferente ID şi IFR în universitate.
Termen : 15.02.2014
20. Elaborarea Planului operational pentru anul universitar 2014-2015.
Termen : 20.09.2014

Director al DIDFR,
Prof.univ.dr.ing. Dumitru TOPAN
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