MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA
Anexa 6 Ia Cartă

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
(DepIFR)
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - In prezent, organizarea şi funcţionarea învăţământului la Distanţă (ID) şi a
învăţământului cu Frecvenţă Redusă (IFR) în România este reglementată prin Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, H.G. nr. 1011/08.10.2001 privind organizarea şi
funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de
învăţământ superior şi H.G. nr. 1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de
licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, iar procedura de
evaluare academică a programelor ID şi IFR se va realiza conform H.G. 1418/11.10.2006.

Art. 2. - învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror
componente dominante sunt: perioade compacte de instruire, întâlniri periodice cu studenţii
pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ,
constând în laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate şi alte activităţi,
precum şi folosirea unor mijloace de învăţământ specifice învăţământului la distanţă.
Art. 3. - Funcţionarea IFR în Universitatea „Tibiscus" din Timişoara se desfăşoară conform
legilor în vigoare şi a prezentului regulament, care poate fi modificat şi completat prin Hotărâri
ale Senatului şi ale Biroului Senatului Universităţii.
Art. 4. - în Universitatea „Tibiscus" din Timişoara activităţile IFR sunt coordonate de către
Departamentul de învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DepIFR), în cooperare cu facultăţile,
prin compartimentele şi programele IFR din cadrul acestora.
Art. 5. - DepIFR este subordonat Senatului Universităţii „Tibiscus" din Timişoara.
Coordonarea şi legătura permanentă a DepIFR cu Biroul Senatului este realizată prin Prorectorul
care răspunde de studiile universitare şi postuniversitare.

CAPITOLUL II. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE
Art. 6. - Misiunea Departamentului IFR este să realizeze coordonarea tuturor activităţilor de
învăţământ cu Frecvenţă Redusă la nivel de universitate, în cooperare cu facultăţile universităţii,
pentru asigurarea furnizării de programe de instruire valoroase din punct de vedere ştiinţific şi
metodologic.
Art. 7. - Principalele obiective urmărite în scopul îndeplinirii misiunii DepIFR sunt:
a) Dezvoltarea şi promovarea unei politici clare privind: producerea de resurse de
învăţământ şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la
acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale, distribuirea materialelor didactice, producerea şi
utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia.
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b) Pregătirea cadrelor didactice în domeniul proiectării, creării şi furnizării de noi cursuri
pentru IFR.
c) Dezvoltarea/producţia de cursuri în tehnologia IFR şi asigurarea calităţii materialelor
de instruire.
d) Furnizarea programelor de instruire prin tehnologiile educaţionale bazate pe Internet.
e) Sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de instruire oferite şi în
autorizarea/acreditarea specializărilor IFR.
f) Dezvoltarea infrastructurii IFR din universitate.
g) Asigurarea colaborării cu alte departamente IFR, din ţară sau străinătate, în ceea ce
priveşte: desfăşurarea procesului educaţional, producerea de resurse de învăţământ specifice,
utilizarea resurselor de învăţământ şi a tehnologiilor de comunicaţie.
h) înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de studii teritoriale, în zone care constituie
oportunităţi de dezvoltare pentru Universitatea „Tibiscus" din Timişoara. Acestea vor facilita
furnizarea programelor de instruire la distanţă şi instruire cu frecvenţă redusă pentru solicitanţii
din zona respectivă.
i) Asigurarea transparenţei publice a datelor şi informaţiilor, în formă tipărită şi în formă
electronică, pentru toate programele de studiu IFR. Se va realiza o informare corectă privind
tipul diplomelor obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu,
tehnologiile educaţionale utilizate.
j) Coordonarea modului de gestionare a taxelor de studiu şi a evidenţei contractelor de
studiu pentru studenţii de la IFR.
k) Realizarea şi întreţinerea paginii web a DIFR.
CAPITOLUL III.

CADRUL ORGANIZATORIC

Art. 8. - în Universitatea „Tibiscus" din Timişoara activităţile de învăţământ cu frecvenţă redusă
sunt coordonate de către DepIFR, în colaborare cu Departamentele IFR din facultăţi.
Departamentele IFR din facultăţi sunt coordonate de către DIFR din punct de vedere
organizatoric, în timp ce coordonarea strategică, financiară şi a activităţilor didactice se
realizează Ia facultăţi.
Art. 9. - Fiecare specializare IFR este coordonată de un responsabil de program IFR. Dintre
responsabilii de programe IFR la nivel de facultate, Consiliul facultăţii desemnează
responsabilul Departamentului IFR al facultăţii respective.
Art. 10. - DepIFR este condus de către Consiliul DIFR, prezidat de un director. Consiliul este
format din director şi responsabilii departamentelor IFR din facultăţile care organizează
programe de studiu IFR. Conducerea operativă este asigurată de Biroul DepIFR alcătuit din
director şi 3 membrii ai Consiliului.
Art.l 1. - Directorul DepIFR este propus de către Biroul Senatului, validat de Senat şi numit de
către Rectorul Universităţii „Tibiscus" din Timişoara, pentru un mandat de 4 ani. Consiliul
DepIFR se subordonează Senatului Universităţii, care validează componenţa acestuia.
Art. 12. - Departamentele IFR din facultăţile cu specializări IFR asigură potenţialul uman şi
material necesar derulării programelor de studii IFR, prin consultarea permanentă cu catedrele de
specialitate din facultăţile Universităţii „Tibiscus" din Timişoara.
Art. 13. - în funcţie de oportunităţile sesizate, DepIFR poate propune organizarea de centre de
studii teritoriale, care se înfiinţează prin hotărâre a Senatului Universităţii „Tibiscus" din
Timişoara. întreaga lor activitate se subordonează conducerii Universităţii şi se administrează de
către DepIFR prin structuri organizatorice specifice. Fiecare centru teritorial pentru IFR este
coordonat de un responsabil de centru teritorial care se subordonează administrativ directorului
DepIFR.
Art. 14. - Directorul DepIFR propune Senatului Universităţii spre aprobare organigrama şi
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structura serviciilor specifice departamentului.
Art. 15. - Principalele atribuţii ale Consiliului DepIFR sunt:
a) Elaborarea şi implementarea planului de dezvoltare a învăţământului la distanţă şi a
învăţământului cu frecvenţă redusă în Universitatea „Tibiscus" din Timişoara.
b) Analizarea anuală a activităţii departamentului.
c) întocmirea modelului de Contract de şcolarizare pentru IFR.
d) Avizarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţii pentru specializările IFR din
universitate.
e) Analizarea şi propunerea spre avizare a rapoartelor de autoevaluare întocmite în vederea
obţinerii autorizării provizorii/acreditării specializărilor IFR.
f) Asigurarea unui sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor
studenţilor IFR.
g) Asigurarea informării adecvate şi corecte a studenţilor privind programele de studiu
oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele
de studiu şi costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate,
procedeele de examinare.
i) Asigurarea resurselor de învăţământ adecvate în cadrul departamentelor IFR: materiale
de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii
adecvate întâlnirilor periodice asistate, spaţii pentru studiu individual deschise la ore
convenabile care ţin seama de necesităţile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, reţele de
calculatoare şi acces la Internet.
j) Promovarea unor politici clare şi echitabile privind asigurarea accesului studenţilor IFR
la toate serviciile de suport IFR: asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională,
livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţie, suport tutorial adecvat,
examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi consiliere
profesională.
k) Asigurarea sistemului de producere, multiplicare şi distribuire a resurselor educaţionale
IFR.
1) Centralizarea planurilor anuale de venituri şi cheltuieli pentru toate specializările şi
pentru departament şi supunerea acestora spre aprobare Biroului Senatului şi Senatului.
m) Asigurarea pregătirii permanente in tehnologiile IFR a tuturor categoriilor de personal
implicate, din universitate şi din centrele de studii IFR.
n) Coordonarea activităţilor de întreţinere a paginii web a departamentului.
o) Coordonarea activităţilor IFR în cadrul facultăţilor pe care le reprezintă.
Art. 16. - Directorul DepIFR răspunde pentru activitatea departamentului în faţa prorectorului
cu studii universitare şi postuniversitare al Universităţii, care aduce la cunoştinţa Biroului
Senatului Universităţii situaţia departamentului.
Art. 17. - Departamentele IFR la nivelul facultăţilor vor realiza regulamente de funcţionare
proprii, care vor surprinde specificul activităţilor programelor IFR la facultăţile respective şi vor
preciza atribuţiile responsabililor de departament IFR la nivelul facultăţilor.
CAPITOLUL IV.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Art. 18. - DepIFR oferă, în colaborare cu facultăţile de profil, programe de studii care se
desfăşoară sub forma învăţământului cu frecvenţă redusă în specializările acreditate sau
autorizate provizoriu la forma de învăţământ de zi.
Art. 19. - Pentru fiecare specializare IFR, numărul de locuri la înscriere este propus de Consiliul
facultăţii respective şi aprobat în Senatul Universităţii „Tibiscus" din Timişoara. Selecţia
candidaţilor pentru programele de studiu IFR se realizează după metodologia de admitere
aprobată de Senat.

Art. 20. - înmatricularea studenţilor se realizează pe baza contractelor de şcolarizare, semnate
între studenţi şi Universitatea „Tibiscus" din Timişoara, în care se specifică drepturile,
obligaţiile şi răspunderile părţilor.
Art. 21. - Evidenţa studenţilor se realizează la secretariatele facultăţilor. Toate activităţile
didactice prin IFR se subordonează metodologic catedrelor şi facultăţilor.
Art. 22. - Pentru fiecare specializare, planul de învăţământ oferit prin programele IFR este
corespunzător celui de la forma de învăţământ de zi. Parcurgerea planului de învăţământ se
reglementează prin contracte anuale de studii, semnate între studenţi şi facultate.
Art. 23. - Sistemul de credite transferabile funcţionează pentru toate programele IFR în aceleaşi
condiţii cu cele prevăzute pentru forma de zi.
Art. 24. - Durata programelor de studii universitare IFR din universitate este aceeaşi cu durata
studiilor corespunzătoare la forma de zi.
Art. 25. - Pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ se vor programa: activităţi didactice
specifice formei de învăţământ cu frecvenţă redusă, activităţi de evaluare pe parcurs şi activităţi
aplicative asistate, conform planului de învăţământ aprobat. Toate tipurile de activităţi se vor
specifica în programa analitică a disciplinei, care va fi însoţită de calendarul activităţilor
disciplinei. Programa analitică, particularizată pentru IFR conform reglementărilor în vigoare,
trebuie să fie, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la fel cu cea din învăţământul de zi.
Art. 26. - Studenţii care urmează programele IFR au acces la resursele materiale care asigură
buna desfăşurare a activităţii didactice, cu specificul corespunzător IFR: spaţii de învăţământ
destinate activităţilor didactice specifice IFR.
CAPITOLUL V.

RESURSELE FINANCIARE

Art. 27. - Resursele financiare aferente programelor IFR provin din taxele de şcolarizare şi din
alte surse, în condiţiile legii, şi sunt colectate şi gestionate de către serviciul financiar-contabil al
universităţii, care evidenţiază separat veniturile şi cheltuielile pe facultăţi.
Art. 28. - Taxele de şcolarizare sunt propuse consiliului facultăţii de către departamentele IFR,
pe baza unui deviz de cheltuieli, şi sunt aprobate de senatul universităţii.
Art. 29. - Cheltuielile pentru dezvoltarea bazei materiale se fac în cuantum de minim 2 5 % din
taxele de şcolarizare încasate la specializările prin IFR, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 30. - Remunerarea cadrelor didactice se face pe baza statelor de funcţii aprobate de Senatul
universităţii, cu respectarea normativelor în vigoare.
CAPITOLUL VI.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 31. - Toate deciziile anterioare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului cu
Frecvenţă Redusă adoptate de Senatul Universităţii „Tibiscus" din Timişoara, care contravin
prezentului regulament, se abrogă.
Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus" din Timişoara
şi a fost aprobat de către Senatul universitar în şedinţa din data de 06.12.2012.

4

