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Regulament
privind activitatea tutorială cu studenţii

Art. 1 Studenţii Facultăţii de Fizică vor beneficia pe întreaga perioadă de
şcolarizare de suportul cadrelor didactice, suport ce se va manifesta sub forma unor
activităţi de tutoriat.
Art. 2 Fiecare grupă de studenţi din facultate va beneficia de un tutore numit anual
de catre Biroul Consiliului Facultatii. Pentru anul academic 2007-2008, lista tutorilor de an
se află în Anexa I a prezentului regulament.
Art. 3 Pentru cadrele didactice numite tutori ai unei grupe de studenţi, activitatea
tutorială va fi normată cu 100 ore anual în fişa postului intocmită în anul respectiv pentru
cadrul didactic.
Art. 4 Tutorele este ales din rândul cadrelor didactice care efectuează activităţi
didactice cu studenţii pe care îi au sub îndrumare.
Art. 5 În orarul facultăţii vor fi prevăzute ore tutoriale pentru fiecare dintre grupele
de la specializările oferite de Facultatea de Fizică.
Art. 6 În scopul deformalizării activităţii tutoriale şi a îmbunătăţirii comunicării dintre
studenţi şi cadrele didactice a fost întocmit “Planul managerial tutorial” al Facultăţii de
Fizică.
Art. 7 Instrumentul de lucru al tutorilor este “Fişa personală a studentului”, formular
conţinut în Anexa II.
Art. 8 Fişa personală a studentului conţine, pe lângă informaţii generale despre
student, observaţii ale tutorilor, observaţii structurate în cinci grupe după cum urmează.
A. Tutorele va identifica situaţia familială a studentului (orientativ nivelul mediu de
venituri al familiei, numărul de membri din familie), condiţii de locuit (căminist sau
necăminist), eventualele probleme ale membrilor de familie care il pot afecta, bursier
sau nebursier, angajat.
B. Tutorele va cuantifica activitatea profesională a studentului prin acordarea
calificativelor: slab, mediocru, bun sau foarte bun. Studenţilor aflaţi sub indrumare li
se vor prezenta diferite metode de învăţare eficientă, precum şi importanţa diferitelor
discipline din planurile de învăţământ ale Facultăţii de Fizică.
C. Tutorele va aplana eventualele conflicte: student- sudent, student-cadru didactic,
student-autorităţi.
D. Din discuţiile personale cu studentul, tutorele va incerca să indentifice: aptitudinile,
abilităţile şi hobbyurile (pentru a aprecia sub ce formă şi cât îşi rezervă studiului
individual) acestuia. Tutorele va consilia studentul asupra traseului educational al
acestuia în raport cu studiile pe care le urmează.
E. Păstrarea legăturii între absolvenţii Facultăţii de Fizică şi facultate prin intermediul
paginii web a acesteia sau prin întâlniri personale.
La absolvirea unei promoţii, fişele personale ale studenţilor vor fi arhivate de
conducerea facultătii. Fişele vor servi mai departe fie:
- absolvenţilor pentru eventualele recomandari de care vor avea nevoie
- conducerii facultăţii pentru analiza managerială viitoare.
Art. 9 Planul managerial tutorial este parte a prezentului regulament şi este
conţinut în Anexa III.

