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1. SCOPUL PROCEDURII 
Procedura stabileşte modul în care se realizează monitorizarea şi evaluarea sistemului tutorial şi 
de comunicare bidirecţională cu studenţii participanţi înscrişi la programele de studii universitare 
de licenţă la forma de învăţământ la distanţă.   
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se aplică în toate facultăţile organizatoare de programe de studii universitare de licenţă 
la forma de învăţământ la distanţă din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.   
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
3.1. Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificări şi completări ulterioare 
3.2. Legea 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare modificată prin OUG nr. 

78/2005 şi Legea 49/2013 
3.3. Legea 346 / 2005 privind aprobarea OUG 78/2005 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare  
3.4. Legea 87 / 2006 privind aprobarea OUG 75/2005 referitoare la asigurarea calităţii 

educaţiei  
3.5. HG 1011 / 2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a 

învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior  
3.6. Ordin MECI 3617 / 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de 

Credite Transferabile  
3.7. Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – HG 
1418/2006, modificată prin HG nr. 1512/2008 

3.8. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a 
instituţiilor de învăţământ superior – Partea a V-a Standarde specifice privind evaluarea 
externă a calităţii programelor de studii universitare de licenţă şi programelor de studii 
universitare de master la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi la forma de învăţământ 
cu frecvenţă redusă (IFR) 

3.9. Ghid de utilizare a platformei eLearning pentru studenţi 
  

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

4.1.  Termeni şi sintagme 
Sistem tutorial - cadrul educaţional prin care se asigură studenţilor înscrişi într-un program de 
învăţământ la distanţă suportul material, resursele de învăţământ specifice şi sistemele de 
comunicaţii bidirecţionale.  
Tutore - cadrul didactic desemnat de consiliul academic al Centrului de Învăţământ la Distanţă 
al facultăţii pentru a desfăşura activităţi de consiliere, îndrumare şi evaluare periodică a 
parcursului academic a unui grup de studenţi înscrişi într-un program de învăţământ la distanţă. 
Activit ăţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC) – echivalentul orelor de seminar de 
la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
Activit ăţi aplicative asistate – laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă, 
echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
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4.2. Abrevieri 
ARACIS – Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 
CEAC  – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
CIDFC –Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă 
ECTS  – Credite de studiu transferabile 
ID  – Învăţământ la distanţă 
IFR  – Învăţământ cu frecvenţă redusă 
MEN  – Ministerul Educaţiei, Naţionale 
OUG   – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
HG   – Hotărâre de Guvern 
USV  – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
ST  - Sistem tutorial 
TID  - Tehnologie pentru Învăţământ la Distanţă 
AT  - Activităţi de tutorat 
TC  - Teme de control/ evaluare pe parcurs 
AA  - Activit ăţi aplicative asistate 
 
 

5. CONŢINUT 

5.1. Dispoziţii generale 
 
5.1.1 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează programe de studii universitare 

de licenţă la distanţă, la propunerea facultăţilor, cu aprobarea Senatului universităţii.  
5.1.2 Cadrul organizatoric şi desfăşurarea studiilor la forma de pregătire învăţământ la distanţă 

este reglementată prin regulamentul propriu. 
5.1.3  Sistemul de studiu tutorial asigură cadrul formativ şi informativ pentru studenţii înscrişi 

într-un program de studiu ID cu mijloacele şi metodele de transmitere a cunoştinţelor, 
resursele de învăţământ specifice realizate în TID şi sistemele de comunicaţii 
bidirecţionale.  

5.1.4 Suportul tutorial, desfăşurat prin mijloace de comunicaţie bidirecţională şi completat 
periodic cu sesiuni faţă în faţă, este parte integrantă a procesului de pregătire aferentă 
fiecărei discipline din planul de învăţământ. 

5.1.5 Procesul de comunicare cu studenţii din programul ID se realizează prin intermediul 
platformei eLearning şi/sau prin alte medii virtuale de comunicare şi învăţare, poşta 
electronică, precum şi prin întâlniri faţă în faţă (activităţi tutoriale şi asistate)  

5.1.6 Activitatea de monitorizare a programelor de studii ID are ca scop obţinerea unor date 
statistice înregistrate pe platforma eLearning şi / sau alte medii virtuale de comunicare şi 
învăţare care să dovedească menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestor 
programe. 

5.1.7 Asigurarea calităţii are în vedere monitorizarea şi evaluarea sistemului tutorial şi de 
comunicare bidirecţională de la forma ID pe baza datelor înregistrate şi a rapoartelor 
statistice de pe platforma eLearning şi/sau ale altor medii virtuale de comunicare şi 
învăţare. 

5.1.8 Rezultatele monitorizării se vor consemna în raportul anual asupra programului de studiu 
ID ce va fi analizat în şedinţa departamentului, în Consiliul facultăţii organizatoare. 
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5.2 Monitorizarea sistemului tutorial (ST) 
 
5.2.1 Sistemul tutorial este flexibil pentru a asigura consilierea, îndrumarea diferenţiată şi 

personalizată a studenţilor. 
5.2.2 Serviciile suport de îndrumare a studenţilor reprezintă o componentă esenţială a TID, 

aceştia având acces la resursele de studii şi la serviciile administrative, atât online cât şi 
tradiţional. 

5.2.3 Monitorizarea ST are un caracter permanent şi urmăreşte parcurgerea şi optimizarea 
etapelor de pregătire ale studenţilor înscrişi la programele de studiu ID. 

5.2.4 Informaţiile necesare monitorizării sistemului tutorial sunt constituite din datele 
înregistrate pe platforma e-Learning  disponibilă la nivelul USV. 

5.2.5 Rezultatul monitorizării ST constă într-o serie de rapoarte ce conţin date statistice extrase 
de pe platforma e-Learning şi / sau alte medii virtuale de comunicare şi învăţare: 

- numărul de cursuri/ caiete de activităţi asistate implementate pe platformă şi/sau în alte 
medii virtuale de comunicare şi învăţare; 

- notele înregistrate; 
- numărul de studenţi participanţi la activităţile tutoriale; 
- evidenţa lucrărilor de control şi a testelor pe parcursul semestrului; 
- comunicarea online şi offline între cadrele didactice şi studenţi. 

5.2.6 Organizarea activităţilor practice prevăzute în planul de învăţământ se face prin 
realizarea orarelor semestriale de întâlniri directe faţă în faţă, pentru fiecare program de 
studiu ID, pe an de studiu. Pentru fiecare disciplină se programenază semestrial cel puţin 
2 AT desfăşurate prin întâlniri directe faţă în faţă. Programarea AT şi AA, tematica 
lucrărilor, a evaluărilor pe parcurs, a evaluărilor finale sunt specificate în fişele şi 
calendarele disciplinelor care sunt disponibile pe platforma eLearning. 

5.2.7 Responsabilitatea monitorizării ST revine conducerii departamentului organizator, prin 
coordonatorii / responsabilii de programe de studii, cu accent pe următoarele aspecte: 
a) modul de îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice prevăzute prin programele 

analitice/ fişele disciplinelor; 
b) reflectarea specificului ID al activităţii didactice, prin întâlniri tutoriale şi activităţi 

asistate a căror tematică se regăseşte în calendarele disciplinelor;  
c) creşterea nivelului calitativ al tuturor activităţilor specifice programului de studiu; 
d) echivalarea, corelarea şi compatibilizarea / fişelor disciplinelor pentru învăţământul 

la distanţă cu cele de la forma de învăţământ cu frecvenţă; 
e) parcurgerea conţinuturilor prevăzute în fişele disciplinelor ale tuturor disciplinelor 

din planul de învăţământ; 
f) asigurarea compatibilităţii cu programele de studii ID similare din alte universităţi 

româneşti şi din Uniunea Europeană; 
g) adaptarea continuă a programelor de studii ID la modernizarea şi optimizarea 

ştiinţifică a informaţiei transmise conforme tendinţelor din evoluţiile societăţii. 
 

5.3 Monitorizarea comunicării bidirec ţionale  
 
5.3.1 Comunicarea bidirecţională se realizează prin diferite modalităţi puse la dispoziţia 

studentului de către USV prin platforme eLearning şi/sau alte medii virtuale de 
comunicare şi învăţare, prin întâlniri directe faţă în faţă, prin corespondenţă tradiţională, 
telefon, poştă electronică sau forme combinate. 

5.3.2 Comunicarea constă în: 



Monitorizarea şi evaluarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională  

 

 6/7 

Ştefan cel Mare 
Suceava 
Universitatea 

 

a) informarea studenţilor privind aspecte contractuale, administrative, conţinutul fişelor 
disciplinelor şi calendarelor realizate de coordonatorii de disciplină, secretariate şi 
decanate;  

5.3.3 consilierea, îndrumarea şi evaluarea studenţilor pe tot parcursul programului ID realizate 
de tutori şi coordonatorii de disciplină,  

5.3.4 Mediul virtual constituit prin platforma electronică eLearning disponibilă la nivelul USV 
asigură comunicarea bidirecţională cadru didactic /tutore - student, prin schimburi de 
mesaje individualizate sau în grup. 

5.3.5 Prin intermediul platformei electronice se asigură monitorizarea continuă a ritmului 
desfăşurării comunicării bidirecţionale prin generarea unor rapoarte statistice referitoare 
la: numărul de studenţi înscrişi pe platformă, numărul de cadre didactice active pe 
platformă, comunicare bidirecţională la fiecare disciplină (număr de accesări), numărul 
de studenţi participanţi la AA şi AT, comunicare online şi offline între cadrele didactice 
şi studenţi.  

5.3.6 Monitorizarea comunicării bidirecţionale este asigurată şi coordonată de către 
coordonatorul / responsabilului programului de studiu ID/ prodecanul ID  

5.3.7 Responsabilităţile privind comunicarea bidirecţională revin fiecărui coordonator de 
disciplină, tutore, prin: 
a) punerea la dispoziţia studentului a formatului electronic al suportului de curs pe 

platforma e-Learning; 
b) accesibilizarea materialelor de studiu suplimentar necesare procesului de învăţare 

folosind bibliotecile virtuale; 
c) instruirea studenţilor în vederea utilizării platformei electronice pentru învăţământ la 

distanţă, folosind Ghidul de utilizare a platformei e-Learning pentru studenţi;  
5.3.8 Responsabilităţi la nivelul secretariatelor, coordonatorilor/prodecanilor ID şi 
tutorilor: 

a) anunţarea evenimentelor organizate în cadrul programului ID; 
b) informare asupra activităţilor de învăţare; 
c) consilierea dezvoltării personale şi a abilităţilor personale; 
d) informarea privind sistemul de credite ECTS şi a regulamentului de aplicare;  
e) consilierea pentru soluţionarea problemelor care au ca obiect viaţa studenţească; 
f) intermedierea contactului dintre studenţi şi formarea unor echipe de lucru. 

 

6. RESPONSABILITĂŢI  
 
6.1 La activitatea de monitorizare participă: 

a) Coordonatorul CIDFC la nivelul USV, prodecani ID, coordonatori/responsabili de 
programe de studiu ; 

b) toate cadrele didactice implicate în programul de studiu ID;  
c) CEAC; 
d) studenţii înscrişi în programul de studii ID. 

6.2 Responsabilul cu administrarea platformei electronice asigură securizarea accesului 
acesteia, precum şi  confidenţialitatea activităţilor desfăşurate de / cu studenţi.  

6.3 Responsabilul cu administrarea platformei electronice furnizează date statistice pentru 
raportul anual. 

6.4 Toţi participanţii la activitatea de monitorizare vor furniza informaţiile necesare 
întocmirii raportului anual asupra sistemului tutorial şi a modului de comunicare cu 
studenţii. 

6.5 Prodecanul / Coordonatorul ID al facultăţii, coordonatorul / responsabilul de program de 
studii va întocmi raportul de monitorizare şi evaluare a sistemului tutorial şi de 
comunicare bidirecţională la nivelul facultăţii. 
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6.6 Coordonatorul CIDFC întocmeşte raportul anual, care va fi inclus in Raportul rectorului 
privind starea universitatii.  

7. DISPOZIŢII FINALE 
 
7.1 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Consiliului de 

administraţie. 
7.3 Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de Coordonatorul 

CIDFC si echipele de audit numite de CEAC. 
 


