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INTRODUCERE

v Prezentul ghid este elaborat de Coordonatorul CIDIFR, în acord cu 1) Standardele specifice

ID-IFR (adoptate la nivel național de către ARACIS pentru programele de studii universitare

de licență ID/IFR, precum și de masterat IFR), publicate pe site-ul ARACIS în 02.09.2020*,

și cu 2) următoarele documente ale CIDIFR**:

Ø Regulamentul de organizare și funcționare a CIDIFR;

Ø Strategia de perfecționare în tehnologia ID a personalului implicat în sistemul ID-IFR;

Ø Programul de management al calității sistemului ID-IFR din universitate;

Ø Planul operațional al CIDIFR;

Ø Planul strategic al CIDIFR.

* https://www.aracis.ro/standarde-specifice-evaluare-licenta/#

** https://didactic.unitbv.ro/centrul-de-invatamant-la-distanta-si-invatamant-cu-frecventa-redusa/despre-noi

v Prezentul ghid vine în sprijinul tuturor coordonatorilor de disciplină la programe de studii

ID și IFR din universitate, care au obligația de a elabora materialele didactice de bază

(cursurile) în tehnologie ID (Cf. Regulamentul de organizare și funcționare a CIDIFR).
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v Învățământul la Distanță (ID) este o alternativă, şi nu o formă concurențială, la învățământul cu
frecvență (IF).

v Formele ID și IFR vin, în special, în întâmpinarea acelora care doresc să-şi desăvârșească
educația, să se specializeze într-un domeniu compatibil cu nevoile şi aspirațiile lor, dar exercită
concomitent o profesie. Sunt forme de învățământ agreate şi de aceia care sunt integrați în
paralel într-o instituție de învățământ superior ca studenți/masteranzi ai unui program de
studii similar ori mai mult sau mai puțin diferit.

v ID-ul reprezintă:
„[...] o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenților/cursanților posibilitatea de a opta
[...] asupra locului și timpului în care să se instruiască. [ID-ul] [...] este caracterizat prin separarea fizică a
cadrelor didactice și [a] studenților în procesul de instruire și [prin] utilizarea unor tehnologii diversificate
pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și student-student. Un program de studii la forma [ID]
poate fi oferit integral la distanță sau poate fi o combinație de activități educaționale la distanță și față în
față desfășurate în instituția de învățământ superior (Blended Learning).” (Standarde specifice ID-IFR, p. 5)

v IFR-ul reprezintă:
„[...] o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare-învățare-evaluare
dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea
nemijlocită în spațiul universitar a studenților/cursanților cu cadrele didactice [...], cât și utilizarea unor
mijloace de predare/pregătire specifice învățământului la distanță.” (Standarde specifice ID-IFR, p. 5)

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ (ID) / CU FERCVENȚĂ REDUSĂ (IFR) ⎼ O ALTERNATIVĂ VIABILĂ



PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN ID/IFR (I)

v Separarea în timp şi/sau spațiu a studenților ID și IFR în raport cu instituția care oferă aceste
programe de studii, a studenților între ei şi a studenților față de resursele de învățământ şi față de
profesori reprezintă specificul acestor forme de învățământ. Această separare decurge din
transformarea orelor de curs din planul de învățământ de la IF într-un număr egal de ore de
autoinstruire (AI), efectuate de student pe baza unor materiale didactice speciale ⎼ cursurile
elaborate în tehnologie ID.

v La aceste ore de AI, se adaugă un număr de ore de studiu individual (SI) dedicate de student:

Ødocumentării suplimentare în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren;
Øpregătirii pentru activitățile didactice față în față și/sau online sincrone (AT/S/L/P);
Ø rezolvării diverselor sarcini din cadrul verificărilor pe parcurs ⎼ teste de (auto)evaluare, teme de control

(teste grilă/complexe, referate, portofolii, eseuri, proiecte etc.);
Ø comunicării bidirecționale, sincrone și asincrone, cu tutorii și coordonatorii de disciplină în scopul

consilierii profesionale;
Øpregătirii evaluării sumative (susținerea de colocvii, examene, verificări finale).

v Așadar, formele ID și IFR asigură studentului libertatea de a alege:
Ø unde să învețe;
Ø când să învețe;
Ø ordinea particulară a învățării;
Ø metoda de învățare.
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PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN ID/IFR (II)
v Independența studentului ID/IFR, privitoare la propria organizare a procesului instrucțional, este în acord

cu tendința actuală, tot mai accentuată, de deplasare de la un învățământ centrat pe profesor către un
învățământ centrat pe student.

v Transpunerea în practică a acestui tip de învățământ implică următoarele exigențe, ca sarcini exprese ale
cadrelor didactice implicate în programe de studii ID și IFR:

Ø punerea la dispoziția studentului ID/IFR a unor resurse de învățare care să faciliteze autoinstruirea (materiale
didactice de bază și auxiliare elaborate în tehnologie ID, resurse speciale pentru activitățile de laborator/proiect,
bibliografie, resurse de tip URL etc.);

Ø disponibilitatea de a oferi studenților consiliere profesională promptă prin diversele moduri de comunicare
bidirecțională sincronă/asincronă (forumurile și funcția de chat ale cursurilor online de pe platforma eLearning, aplicația
Messenger a platformei eLearning, e-mailul instituțional etc.);

Ø oferirea de feedback la verificările pe parcurs (TC, lucrări de L și/sau P) într-un mod clar și într-un timp rezonabil
(maxim 2 săptămâni de la termenul limită de predare a temelor/proiectelor), obligație decurgând din statul de funcții*;

Ø trecerea notelor obținute de studenți la 1) verificările pe parcurs (TC, lucrări de L și/sau P) și 2) la evaluarea finală
(colocviu/examen) în catalogul electronic al disciplinei** din cadrul cursului online de pe platforma eLearning, pentru a
oferi acestora posibilitatea de a-și urmări evoluția profesională și/sau de a-și îmbunătăți metodele de învățare.

* În statul de funcții, este prevăzută plata cadrului didactic și pentru prestarea orelor alocate verificărilor pe parcurs (TC-uri și lucrări de L/P).
** catalog distinct de cel oficial de pe Intranet, în care se trece doar nota finală

v Așadar, autoinstruirea studentului pe baza cursurilor în tehnologie ID și studiul individual adăugat (v. mai
sus) reprezintă baza acestor forme de învățământ, ID și IFR. Pentru ca studentul să le poată realiza este
necesară existența unui cadru adecvat, asigurat de instituția organizatoare de astfel de programe de
studii, pornind de la conducerea superioară și până la cadrele didactice implicate.
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CARACTERISTICILE RESURSELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN TEHNOLOGIE ID
v Materialele didactice de bază, cursurile în format ID,

pentru fiecare dintre disciplinele prevăzute în planul
de învățământ al fiecărui program de studii, trebuie
să fie la dispoziția studenților ID/IFR în două forme:

1) în varianta integrală pdf, postate de coordonatorul PS pe
platforma eLearning ID-IFR (conform Contractului anual
de studii), în metacursul Informații și resurse generale,
dedicat fiecărui an de studii, în secțiunile Materiale
didactice sem. I și II (v. Fig. 1), de unde studenții le pot
descărca printr-un simplu click;

2) în format online pe platforma ID-IFR, organizate pe teme,
în care fiecare titular de disciplină (v. Fig. 2):
§ postează separat unitățile de învățare din varianta

integrală a cursului și/sau diverse resurse de învățare –
altele decât cele de bază;

§ configurează și gestionează activitățile de tip test de
evaluare/test de autoevaluare/temă de control și, în
context pandemic, și evaluarea finală;

§ notează pe platformă temele de control și lucrările de
examen ale studenților pentru a se genera catalogul
electronic al disciplinei;

§ gestionează comunicarea bidirecțională cu studenții
prin forumurile cursului;

§ creează linkuri de videoconferință pentru activitățile
didactice online sincrone (conform orarului anului de
studii respectiv).

v În cadrul activităților didactice online sincrone și
asincrone (organizate pe platforma eLearning) se
recomandă utilizarea unei game variate de metode,
tehnologii și resurse de instruire și comunicare:
conferințe și înregistrări video și/sau audio, resurse
URL etc. ⎼ toate corelate cu materialele didactice de
bază, cursurile elaborate obligatoriu în format ID. 7

Fig. 1 – Captură dintr-un metacurs de Informații și resurse generale, secțiunea Manuale

Fig. 2 – Capturi dintr-un curs online



STRUCTURA ȘI ELEMENTELE-CHEIE ALE CURSULUI ELABORAT ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
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v Pentru a permite autoinstruirea studenților fără prezența formatorului, cursurile în

tehnologie ID nu se limitează la a fi simple documente narative în format tipărit sau

digital, ci implică prezentarea informațiilor într-o:

Ø formă accesibilă, interactivă;

Ø distribuție echilibrată de grafică și text.

v Materialele ID trebuie să suplinească profesorul care predă de la catedră printr-un

conținut structurat în unități de învățare (UI) și câteva elemente-cheie, menite să

faciliteze învățarea graduală.

v Șablonul de curs în format ID agreat la nivelul Universității Transilvania din Brașov

respectă toate cerințele și recomandările formulate în standardele ARACIS (Standarde

specifice ID-IFR, pp. 27-29).



STRUCTURA ȘI ELEMENTELE-CHEIE ALE CURSULUI ELABORAT ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
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Structura cursului în format ID

Cuprins
Introducere generală
Obiectivele disciplinei1
Competențele conferite
Cerințe preliminare
Resurse suplimentare2

Structura cursului3
Durata studiului individual4
Evaluarea5

Disciplinele deservite
Test inițial6
Unități de învățare
Anexe7

Bibliografie
1 ca rezultate ale învățării
2 softuri, laboratoare etc.
3 descriere și indicații de parcurgere
4 pentru to cursul (2 h, în medie, per UI)
5 numărul și formatul TC-urilor
6 de evaluare a cunoștințelor anterioare
7 conținând rezolvările testelor de autoevaluare, glosare,

texte de referință etc.

Structura unității de învățare (UI)

Cuprins
Introducere
Obiectivele
Durata medie a studiului individual
Elemente-cheie1

Rezumat
Bibliografie2

1 susținute constant de aceleași elemente grafice
2 poate fi integrată în bibliografia de la sfârșitul cursului;

regulile de citare trebuie să fie de același tip în tot cursul

Elementele repetitive din UI-uri

Exemple1

Sarcini de lucru de tip „to do”2

Microsinteze de tip „Să ne reamintim”
Teste de evaluare
Teste de autoevaluare
Teme de control
1 evidențiate prin elementul grafic corespunzător (v. infra)
2 întrebări sau scurte exerciții de autotestare), care apar

după anumite secvențe teoretice

Machetele copertelor* și paginii de 
titlu ale cursului în format ID

(completate ilustrativ)

* Copertele și pagina de titlu ale cursului vor fi completate
de coordonatorul PS. Culoarea copertei poate fi aceea a
logo-ului facultății.

q Structura



STRUCTURA ȘI ELEMENTELE-CHEIE ALE CURSULUI ELABORAT ÎN TEHNOLOGIE ID (III)

Icon Ce desemnează

Obiective (în introducere și în UI)

Competențe specifice conferite (în introducerea generală)

Cerințe preliminare și discipline deservite (în introducerea generală)

Resurse și mijloace de lucru (în introducerea generală)

Structura cursului (descrierea din introducerea generală) / Subcapitol (în UI)

Durata medie de studiu individual (autoinstruirea prin cursul în format ID, în 
introducerea generală și în UI)

Evaluarea (în introducerea generală)

10

q Elementele grafice ale șablonului de curs agreat la nivel de universitate (1)



STRUCTURA ȘI ELEMENTELE-CHEIE ALE CURSULUI ELABORAT ÎN TEHNOLOGIE ID (III)

Icon Ce desemnează

Introducere (a UI)

Exemple (în UI, în cadrul subcapitolelor)

Sarcină de lucru (în UI, după anumite secvențe teoretice)

Microsinteză (în UI, după un/mai multe subcapitol(e))

Rezumat (la sfârșitul UI)

Test de evaluare/autoevaluare (la sfârșitul UI)

Temă de control (după anumite UI)
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q Elementele grafice ale șablonului de curs agreat la nivel de universitate (2)

 



STRUCTURA ȘI ELEMENTELE-CHEIE ALE CURSULUI ELABORAT ÎN TEHNOLOGIE ID (IV)

v Numărul de unități de învățare (UI) pentru un curs în format ID, format obligatoriu și pentru forma IFR, este determinat de numărul de ore de curs din planul
de învățământ corespondent de la IF:
Ø cursul în format ID poate fi structurat și în module (conținând UI-uri), dar numărul total de ore de AI trebuie să fie identic cu numărul de ore semestrial afectat cursului la IF;
Ø durata medie de AI (studiu individual afectat parcurgerii cursului) alocată per UI poate să fie diferită, dar numărul total de ore per curs trebuie să fie cel corespunzător

numărului de ore efectuate semestrial, conform planului de învățământ ID/IFR;
Ø în cazul în care o disciplină este prevăzută în planul IF doar cu ore de seminar, pentru ID/IFR se va elabora și un curs în format ID de 5-7 UI.

v Numărul de teme de control (TC), care trebuie formulate în cursul în format ID și configurate apoi în cursul online de pe platformă, este determinat de
numărul de ore de seminar1 din planul de învățământ corespondent de la IF.

v Diferența dintre formele ID și IFR în privința TC-urilor, verificări pe parcurs obligatorii, constă în faptul că:
Ø la ID, TC-urile au alocat un număr separat de ore2 în planul de învățământ;
Ø la IFR, sunt integrate în numărul de ore alocat seminarelor de tip ST3.

v Iată toate aceste corespondențe pentru ID și IFR (decurgând din echivalența planurilor IF și ID/IFR) sistematizate mai jos:

* Modul de împărțire a orelor de S în SF și SF (v. mai jos, nota 3) este orientativ, acesta depinde de specificul disciplinei. Dacă nu există ore de S la IF, la ID/IFR este obligatoriu să se aloce un număr minim
de ore de AT + TC / S.
1 Pentru disciplinele prevăzute în planul de învățământ IF cu laboratoare și/sau proiecte (numite activități asistate (AA) la ID, și tot laboratoare (L) și/sau proiecte (P), la IFR), lucrările de laborator și
proiectele solicitate de profesorul titular trebuie specificate și acestea în cursul în format ID.
2 Alocarea se face în baza unui algoritm de transformare a orelor de seminar la IF în AT (activități tutoriale, care sunt activități didactice efectuate față în față, în sălile facultății și/sau online sincron pe
platformă) și TC (teme de control, care sunt activități didactice efectuate online asincron pe platformă).
3 Număr de ore de seminar de la forma IFR trebuie să fie identic (desfășurate față în față în sălile facultății sau online sincron) cu cel de la forma IF. Conform standardelor ID-IFR în vigoare, numărul de de
ore de seminar de la forma IFR se va împărți în SF (seminare față în față, activități didactice efectuate în sălile facultății sau, în context pandemic, online sincron pe platformă) și ST (seminare în sistem
tutorial, activități didactice efectuate online sincron pe platformă). Verificările pe parcurs se integrează în cadrul activităților de tip ST. 12

q Reglementări privitoare la conținutul cursului în format ID (1)

Nr. de ore C / S în planul IF Nr. de ore Nr. de UI / durata medie de AI
(necesară parcurgerii cursului)

Nr. min. / max. de TC-uri

În planul ID În planul IFR

1 C / 1 S 14 AI / 4 AT + 10 TC 14 AI / 14 S (4 SF + 10 ST)* 7 UI / 14 h AI min. 1 TC / max. 2 TC

1 C / 2 S 14 AI / 8 AT + 20 TC 28 S (8 SF + 20 ST )* 7 UI / 14 h AI min. 2 TC / max. 3 TC

2 C / 2 S 28 AI / 8 AT + 20 TC 28 S (8 SF + 20 ST )* 14 UI / 28 h AI min. 2 TC / max. 3 TC

0 C / 1 S 14 AI / 4 AT + 10 TC 14 S (4 SF + 8 ST)* 7 UI / 14 h AI min. 1 TC / max. 2 TC

0 C / 2 S 14 AI / 8 AT + 20 TC 28 S (8 SF + 20 ST )* 7 UI / 14 h AI min. 2 TC / max. 3 TC

0 C / 3 S 14 AI / 12 AT + 30 TC 42 S (12 SF + 30 ST)* 7 UI / 14 h AI min. 2 TC / max. 4 TC

1 C (sau 2 C) / 3 S 14 AI (28 AI) / 12 AT + 30 TC 42 S (12 SF + 30 ST)* 7 UI (14 UI) / 14 h AI (28 UI) min. 2 TC / max. 4 TC

1 C (sau 2 C) / 0 S 14 AI (28 AI) / 2 AT + 4 TC 6 S (2 SF + 4 ST)* 7 UI (14 UI) / 14 h AI (28 UI) min. 1 TC / max. 2 TC



STRUCTURA ȘI ELEMENTELE-CHEIE ALE CURSULUI ELABORAT ÎN TEHNOLOGIE ID (IV)
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v În elaborarea materialului didactic de bază, autorul (coordonatorul de disciplină) trebuie să aibă în vedere o serie de caracteristici ale
cursului în format ID*, expuse mai jos.

v La sprijinirea studentului în a dobândi cunoștințe şi competențe prin toate cele de mai sus, se adaugă obligatoriu calitatea prestației
didactice a tutorilor și disponibilitatea acestora pentru consilierea profesională promptă a studenților. Aceasta pentru că materialele de
studiu elaborate în tehnologie ID și sistemul tutorial sunt fundamentele sistemului ID-IFR.

* Caracteristicile înfățișate sunt în acord cu cerințele formulate în Standarde specifice ID-IFR, dar sintetizate, explicitate şi completate cu precizări de autoarea acestui ghid.
** elementele grafice specifice, acceptate de șablonul agreat la nivel de universitate (v. slide-uri 10, 11)

q Reglementări privitoare la organizarea și conținutul cursului în format ID (2)

1. Organizarea conținutului – aceasta însemnând o succesiune judicioasă de grafică și text, o structură clară (cu secvențe teoretice și aplicative înlănțuite
logic), unitară şi cu elemente repetitive, recognoscibile prin iconuri**. Acestea asigură o interfață prietenoasă şi stimulează memoria vizuală.

2. Specificarea ritmului de studiu – durata autoinstruirii (parcurgerea unității de învățare) ține, dincolo de obligativitatea respectării echivalenței cu
activitățile de curs de la forma IF, şi de dimensiunea psihologică a procesului de învățare. De aceea, se va ține cont de durata medie de 2 h a unei
unități de învățare: o UI poate avea 1 h și o alta 2 sau 3 h, raportat la lungimea și complexitatea textului și a exemplelor aferente, dar totalul per curs va
fi cel corespunzător orelor de AI alocate în planul de învățământ ID/IFR.

3. Explicarea conceptelor-cheie – aceasta se va realiza cât mai clar cu putință și va fi marcată vizual (prin utilizarea fonturilor colorate sau prin spațierea
de restul textului, prin punerea în frame-uri color etc.); astfel de elemente se vor regăsi obligatoriu și în microsintezele de tip „Să ne reamintim”, pentru
a se crea un sistem circular de trimiteri şi a putea fi exploatate apoi în toate tipurile de evaluări (to do-uri, teste de (auto)evaluare, teme de control etc.).

4. Stimularea şi motivarea studentului – prin: (i) aspectul plăcut, „aerisit”, al cursului; (ii) exprimarea concisă şi clară (fără a se face rabat de la rigorile
expunerii didactico-ştiințifice); (iii) eventuala plasticizare a discursului didactic (evident, în funcție de specificul disciplinei), în special în secțiunea
exemplelor; (iv) inserarea de resurse de tip multimedia (linkuri, animații etc.); (v) provocarea studentului de a-şi verifica permanent nivelul cunoștințelor
dobândite prin sarcini de lucru distribuite după secvențe/microsecvențe de expunere teoretică etc.

5. Dezvoltarea capacității studentului de a sintetiza și de a face conexiuni – prin: (i) operațiile specifice discursului didactic (definirea, explicarea,
explicitarea, ilustrarea, reluarea); (ii) circularitatea expunerii (trimiteri la noțiuni deja explicate în celelalte unități/subcapitole); (iii) provocarea
intelectuală a studentului prin teste cât mai ingenios elaborate şi care să suscite reflecții asupra noțiunilor învățate.

6. Elaborarea formelor de autoevaluare și de evaluare pe parcurs în acord cu competențele specifice din fișa disciplinei ⎼ toate secțiunile de evaluare
existente în structura cursului în format ID (to do-uri, teste de (auto)evaluare şi teme de control) sunt instrumente oferite studentului pentru a-şi
verifica şi ameliora permanent competențele dobândite. Aceste secțiuni nu trebuie să pună studentul în situația de a repeta textul pe care l-a parcurs
anterior, ci trebuie să-l determine să sintetizeze şi să aplice cunoștințele acumulate. Rezolvările testelor trebuie elaborate astfel încât să suplinească
pe cât posibil explicațiile la care profesorul recurge în sistemul de învățământ cu frecvență.



MODELE DE CURS 
ELABORATE ÎN 
TEHNOLOGIE ID

v Cursurile prezentate (fragmentar) în cele ce urmează, cu scopul de a ilustra
caracteristicile materialelor didactice elaborate în tehnologie ID, respectă
șablonul de curs în format ID propus de CIDIFR și agreat la nivelul Universității
Transilvania din Braşov pentru toate facultățile care au în derulare sau vor
organiza programe de studiu ID.

v Cursurile au fost selectate pe criteriul apartenenței la trei domenii diferite,
reprezentate prin programe de studii ID și IFR în universitatea noastră, tocmai
pentru a demonstra că astfel de cursuri se pot realiza indiferent de domeniul în
care se integrează disciplina respectivă.
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Științe exacte Științe umaniste Științe inginerești



MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
Științe exacte (1)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
Științe exacte (2)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
Științe exacte (3)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
Științe exacte (4)

18



MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
Științe exacte (5)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (I)
Științe exacte (6)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
Științe umaniste (1)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
Științe umaniste (2)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
Științe umaniste (3)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
Științe umaniste (4)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
Științe umaniste (5)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (II)
Științe umaniste (6)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (III)
Științe inginerești (1)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (III)
Științe inginerești (2)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (III)
Științe inginerești (3)

29



MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (III)
Științe inginerești (4)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (III)
Științe inginerești (5)
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MODELE DE CURS ELABORATE ÎN TEHNOLOGIE ID (III)
Științe inginerești (6)
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