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CAPITOLUL I
DispoziŃii generale
Art. 1 Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor art. 139, 140, 286 şi
287 din Legea EducaŃiei NaŃionale şi a OMECTS nr. 6251 din 19.11.2012.
Art. 2 În Universitatea Ecologică din Bucureşti se pot organiza formele de învăŃământ
cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă numai la programele de studii care au acreditare sau
autorizare provizorie la forma de învăŃământ cu frecvenŃă.
Art. 3 ÎnvăŃământul la distanŃă (ID) şi învăŃământul cu frecvenŃă redusă (IFR) sunt
forme alternative de învăŃământ prin care se asigură posibilitatea de formare a unor largi
categorii de persoane în diferite domenii.
Art. 4 (1) ID reprezintă o formă de organizare a procesului didactic care oferă
studenŃilor / cursanŃilor posibilitatea de a opta personal asupra locului şi timpului în care să se
instruiască / autoinstruiască.
(2) ID permite studenŃilor / cursanŃilor să studieze individual şi să desfăşoare activităŃi
de învăŃământ în grup, în centre de suport ID coordonate de universitate.
Art. 5 IFR reprezintă o formă de organizare a procesului didactic caracterizată prin
activităŃi de predare / învăŃare / evaluare, dedicate pregătirii aplicative, programate în mod
compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spaŃiul universitar, a
studenŃilor / cursanŃilor cu cadrele didactice de predare, cât şi utilizarea unor mijloace de
predare / pregătire specifice ID.
CAPITOLUL II
Organizarea programelor de studii la formele ID şi IFR
Art. 6 (1) IniŃierea, dezvoltarea, implementarea şi managementul programelor de studii
ID sau / şi IFR se pot desfăşura în structuri specializate, organizate la nivel de universitate sau
facultate, denumite departamente ori centre ID/IFR.
(2) La nivelul UniversităŃii Ecologice din Bucureşti funcŃionează Departamentul ID/IFR
şi centre ID în teritoriu, înfiinŃate prin hotărârea senatului universitar.
Art. 7 (1) Departamentul sau centrele IFR/ID se organizează şi funcŃionează pe baza
prezentului regulament aprobat de senatul universităŃii.
(2) Departamentul sau centrele sunt conduse de consiliile departamentului / centrelor
IFR/ID prezidate de directori.
Art. 8 Programarea disciplinelor în planul de învăŃământ la formele de organizare a
procesului didactic IFR sau ID se face corespunzător duratei de şcolarizare la învăŃământul cu
frecvenŃă (IF).
Art. 9 (1) EchivalenŃa între forma IF şi forma ID se realizează prin programarea în
cadrul fiecărei discipline a următoarelor tipuri de activităŃi didactice:
a) activităŃi de tutoriat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC) echivalentul orelor de
seminar de la forma IF;
b) activităŃi aplicative asistate (AA) echivalentul orelor de laborator, proiect sau
practică de la forma IF;
c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza
resurselor de învăŃare specifice ID.
(2) La fiecare disciplină se programează semestrial cel puŃin două activităŃi tutoriale
desfăşurate prin întâlniri directe faŃă în faŃă (AT).
(3) ActivităŃi aplicative asistate (AA) vor cuprinde acelaşi număr de ore cu cel prevăzut
în planurile IF şi se vor desfăşura pe parcursul semestrului în care sunt programate.
Art. 10 (1) AT şi TC pentru ID se organizează pe grupe, care cuprind maximum 25 de
studenŃi / cursanŃi, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) AA pentru ID se organizează pe grupe, care cuprind maximum 25 de cursanŃi /
studenŃi pe subgrupe.
Art. 11 EchivalenŃa între forma IF şi IFR se realizează prin programarea în cadrul
fiecărei discipline a următoarelor tipuri de activităŃi didactice:
a) activităŃi de seminar (S) şi TC, cu acelaşi număr de ore de seminar ca la forma IF;
b) AA (LP) – laborator, lucrări practice, proiect, practică şi alte activităŃi faŃă în faŃă, cu
acelaşi număr de ore ca la forma IF;
c) Orele de curs de la forma IF sunt compensate prin SI, facilitat de resursele specifice
ID.
Art. 12 (1) AS pentru IFR se organizează pe grupe, care cuprind maximum 30 de
studenŃi / cursanŃi.
(2) AA pentru IFR se organizează pe grupe, care cuprind maximum 30 de studenŃi /
cursanŃi pe subgrupe.
Art. 13 (1) Conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
Universitatea Ecologică din Bucureşti studiile universitare se organizează la formele ID şi
IFR în regim cu taxă.
Taxa de studii reprezintă contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de către
universitate în cadrul programului de studii şi se stabileşte anual de Consiliul de administraŃie
la propunerea senatului universitar şi se prevede în contractul anual de studii.
(2) Universitatea Ecologică din Bucureşti, organizatoarea programelor de studii la
formele ID şi IFR oferă studenŃilor / cursanŃilor, în cuantumul taxei de studii, resurse de
învăŃare specifice ID în format tipărit sau electronic, pentru toate disciplinele din planul de
învăŃământ.
Art. 14 Personalul didactic implicat în activităŃile IFR şi ID din Universitatea Ecologică
din Bucureşti este format din coordonatori ai programelor de studii, coordonatori de disciplină
şi personal didactic aferent activităŃilor de seminar, lucrări practice sau de laborator,
îndrumare de proiect, practică de specialitate şi tutori.
Art. 15 (1) Tutorele realizează îndrumarea individualizată şi / sau în grup a studenŃilor
prin întâlniri directe-faŃă în faŃă, prin corespondenŃa tradiŃională, telefon, poştă electronică,
platformă e-learning, videoconferinŃă sau forme combinate.
(2) Tutorele asigură direcŃionarea studiului, suport de specialitate individualizat şi
evaluarea periodică a studenŃilor / cursanŃilor pe parcursul programelor de studii.
CAPITOLUL III
Normarea activităŃilor didactice la ID şi IFR
Art. 16 Departamentele şi centrele ca structuri instituŃionalizate care gestionează
programe IFR/ID întocmesc state de funcŃii adecvate la programele de studii organizate la
formele ID şi / sau IFR, în conformitate cu prezenta metodologie de organizare a programelor
IFR / ID.
Art. 17 ActivităŃile didactice specifice formelor IFR sau ID se normează în statele de
funcŃii distincte de cele de la IF, conform legislaŃiei în vigoare.
Art. 18 Normarea activităŃii coordonatorilor programelor de studii şi a coordonatorilor
de disciplină la formele IFR şi ID se face conform unei metodologii proprii aprobate de
senatul universităŃii.
Art. 19 Normarea activităŃilor didactice specifice formei ID se realizează astfel:
a) AT faŃă în faŃă, se normează ca la forma IF în baza numărului de ore prevăzute în
planurile de învăŃământ de la forma ID;
b) AT la distanŃă, de suport al studenŃilor / cursanŃilor şi de TC la fiecare disciplină se
normează cu 1-3 ore / grupă / săptămână;
c) Configurarea şi administrarea datelor pe platforme e-Learning se normează câte 24 ore / grupă / semestru;
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d) AA – laborator, aplicaŃii practice, proiect, practică, îndrumare de proiect de an etc.,
se normează la fel ca la forma IF, pe baza numărului de oare prevăzute în planurile de
învăŃământ.
Art. 20 Normarea activităŃilor didactice specifice formei IFR - activităŃile de seminar,
lucrările practice şi de laborator, îndrumare de proiecte etc. – se face la fel ca la forma IF, pe
baza numărului de ore văzute în planurile de învăŃământ.
Art. 21 Proiectarea şi realizarea de resurse de învăŃământ specifice ID, în format tipărit
sau electronic, se normează cu 120-140 de ore pe disciplină, la propunerea Departamentului
IFR-ID, o singură dată. Pentru actualizarea resurselor de învăŃământ existente numărul de ore
normate este proporŃional cu ponderea de actualizare, cuprins între 20-40 de ore, la
propunerea departamentelor de specialitate.
CAPITOLUL IV
DispoziŃii finale
Art. 22 (1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinŃa senatului
universitar din data de 13.03.2013 şi va fi aplicat începând cu anul universitar 2013-2014.
(2) Comisia de regulamente a senatului va revedea Regulamentul de organizare şi
funcŃionare a Departamentului IFR – ID şi Metodologia de elaborare a planurilor de
învăŃământ / programelor analitice în partea referitoare la formele IFR/ID şi le va aduce
modificările sau completările necesare conform prevederilor prezentului regulament.

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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