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PREAMBUL
Învăţământul la distanţă (ID) şi Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o alternativă
a învăţământului la forma cu frecvență, alternativă care permite efectuarea de studii universitare fără a
întrerupe activitatea socială şi/sau profesională. În acest mod, toţi cei care doresc să se perfecţioneze
într-un domeniu, pentru care există ca ofertă aceste forme de studiu, pot deveni studenţi pe baza unui
concurs de admitere la una din aceste forme de învăţământ.
Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă, se desfăşoară fără ca studentul
să se afle permanent sub supravegherea profesorului. De aceea, aceste forme de învăţământ superior
presupun aplicarea riguroasă a unor norme de planificare şi de ghidare din partea unei structuri
instituţionalizate specializate. Ghidarea (tutoriatul) studentului se realizează de către tutori, prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (platforma de e-learning, poştă, telefon, fax, poşta
electronică, internet, radio, televiziune şi altele).
Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă, ca forme de instruire
instituţionalizată, includ elemente de flexibilitate care le fac mult mai accesibile pentru studenţi,
comparativ cu sistemul tradiţional, bazat pe comunicarea directă între cadrul didactic şi student.
Conceptul de flexibilitate se referă la structurarea materialului predat, la metodele de predare verificare - evaluare, la formele de asistenţă oferite studenţilor şi altele.
În etapa actuală, într-o societate a învăţării, aceste forme de învăţământ superior se pretează foarte bine
pentru realizarea cerinţei pe care, de obicei, o denumim educaţie continuă.

CAPITOLUL I
CADRUL LEGISLATIV
Art. 1. Cadrul juridic general de organizare şi de funcţionare, pentru formele de învăţământ superior
bazate pe tehnologia ID/IFR, este constituit din:
a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
c) H.G. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
(1) În prezent, organizarea, funcţionarea şi acreditarea programelor ID/IFR în învăţământul
superior sunt reglementate prin :
d) H.G. nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi cu
frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior;
e) H.G. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a
standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS;
f) H.G. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
g) Codul de Etică Universitară al UPG Ploieşti.
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Art. 2. Formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă s-au organizat în Universitatea PetrolGaze din Ploieşti în baza ordinelor M.E.N. nr. 5073/24.02.1998 şi nr. 3457/23.03.1999. Pentru
coordonarea acestei activităţi, conform legii, s-a înfiinţat Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă (DIDFR), prin decizia Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
nr. 409/22.06.2000, completată cu decizia Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
nr. 2889/13.09.2002.
Art. 3. Misiunea Departamentului IDFR constă în a realiza (împreună cu facultăţile universităţii)
iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii de Învăţământ la Distanţă şi de
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, asigurând programe de instruire valoroase din punct de vedere
ştiinţific şi metodologic.

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI STRUCTURĂ
Art. 4. Departamentul IDFR este condus de către Consiliul DIDFR, prezidat de un director. Consiliul
DIDFR este constituit din directorul DIDFR şi câte un reprezentant din partea fiecărei facultăţi pentru
care există programe de studii ID/IFR, denumit responsabil ID/IFR.
Art. 5. Directorul DIDFR este numit de Rector şi este validat de Senatul universitar. Acesta trebuie să
deţină calificare şi experienţă dovedite în metodologia ID/IFR şi în administrarea acesteia. Directorul
DIDFR propune Senatului universitar, spre aprobare, organigrama şi structura serviciilor specifice
departamentului.
Art. 6. Fiecare program de studii ID/IFR este coordonat de un coordonator al programului de
studii,desemnat de facultatea organizatoare a respectivului program de studii.
Art. 7. DIDFR se află în relaţii de colaborare cu facultăţile şi cu alte compartimente din cadrul
universităţii. Relaţiile de colaborare sunt prezentate sintetic în Fig. 1.
Art. 8. Principalele atribuţii ale DIDFR sunt:
a) asigură informarea adecvată şi corectă 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;
b) asigură accesul tuturor studenţilor, înscrişi într-un program de studiu ID/IFR, la toate
serviciile de suport specifice: asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională,
livrarea resurselor de învăţământ, acces la mijloace de comunicaţie, suport tutorial adecvat;
c) asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi a solicitărilor studenţilor
înscrişi la ID/IFR;
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d) asigură infrastructura de comunicaţie între studenţi, cadre didactice şi tutori, prin diferite
mijloace: platforma de e-learning, poştă, telefon, fax, e-mail, Internet, video-conferinţe, discuţii
în grup facilitate de tehnologiile informaţionale etc.;
e) asigură pregătirea permanentă în tehnologiile ID/IFR a cadrelor didactice şi a personalului
administrativ din universitate;

Fig. 1. Diagrama relațiilor de colaborare
f) asigură resursele de învăţământ adecvate: materiale de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de
referinţă, materiale educaţionale ajutătoare, spaţii adecvate întâlnirilor periodice asistate, spaţii
pentru studiul individual deschise la ore convenabile, produse multimedia, reţele de
calculatoare şi acces la Internet;
g) avizează planurile de învăţământ pentru programele de studii ID şi IFR din universitate;
h) dezvoltă şi promovează politici clare şi echitabile privind: producerea de resurse de
învăţământ şi asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi accesul la
acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale, utilizarea materialelor şi mijloacelor multimedia;
i) oferă ajutor permanent coordonatorilor de discipline în asigurarea calităţii materialelor
(structură specifică, aplicaţii şi teste de autoevaluare, caracter interactiv şi calităţi pedagogice,
ghiduri pentru cursanţi, accesorii multimedia, resurse bibliografice accesibile etc.);
j) colaborează cu facultăţile din cadrul universității pentru înfiinţarea de noi programe de studii
ID/IFR, în funcţie de cerinţele pieţei educaţionale şi de posibilităţile facultăţilor;
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k) dezvoltă, la nivel de universitate, un program de asigurarea calităţii programelor de studii
ID/IFR;
l) colaborează la întocmirea Contractelor de studii şi Contractelor anuale de studii pentru
ID/IFR, întocmite de facultăţi;
m)întocmește statele de funcţii pentru cele două forme de învăţământ ID şi IFR;
n) planifică activităţile didactice faţă în faţă (activităţi tutoriale, activităţi asistate, seminarii față
în față,lucrări de laborator, proiect) şi a sesiunii de examene;
o) monitorizează situaţia achitării taxelor de studii, în conformitate cu prevederile contractului
anual de studii şi a cuantumurilor (integrale sau parţiale) stabilite de facultăţi;
p) încheie contractele de studii şi contractele anuale de studii cu studenţii de la formele ID/IFR.
Art. 9. Principalele atribuţii ale facultăților organizatoare de programe ID/IFR în relația cu DIDFR
sunt:
a)
organizează procesul de admitere la specializările ID/IFR proprii;
b)
înmatriculează candidaţii admişi în sistemul ID/IFR;
c)
propune, spre aprobare, conducerii universităţii modelul contractului de studii şi a
contractului anual de studii, în colaborare cu DIDFR;
d)
asigură dezvoltarea bazei materiale a specializărilor ID/IFR la nivel de facultate;
e)
întocmește, în colaborare cu DIDFR, planurile de învăţământ la formele ID/IFR, cu
respectarea legislaţiei în vigoare;
f)
asigură acoperirea cu cadre didactice, proprii sau asociate, a disciplinelor din planurile
de învăţământ ID/IFR ale facultăţii;
g)
monitorizează indicatorii de asigurare a calităţii stabiliți pentru îndeplinirea obiectivelor
programelor ID/IFR, la nivelurile solicitate de acreditarea programelor de studii;
h)
ține evidenţa situaţiei profesionale a studenţilor.

CAPITOLUL III
ACTIVITĂŢI DIDACTICE
Art. 10. Înscrierea şi selecţia candidaţilor pentru programele de studiu ID/IFR se realizează conform
metodologiei de admitere, aprobată de Senatul universitar. Candidaţii declaraţi admişi la ID/IFR au
obligaţia să încheie cu facultăţile contractul de studii, valabil pentru întreg programul curricular. În
fiecare an al programului curricular se încheie un contract anual de studii.
Art. 11. Durata programelor de studii universitare ID şi IFR din Universitate este aceeaşi cu durata
studiilor corespunzătoare la forma cu frecvență.
Art. 12. Programele de studii ID/IFR se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru
programul de studiu respectiv de la învăţământul cu frecvență, diplomele obţinute la absolvire fiind
echivalente. Planurile de învăţământ ID/IFR sunt vizate de decanul facultăţii, directorul DIDFR şi
aprobate de către rectorul universităţii.
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Art. 13. Toate activităţile didactice ID/IFR sunt organizate şi gestionate la nivelul departamentelor şi al
facultăţilor. Planificarea activităţilor didactice se face de către responsabilul ID/IFR. Personalul care
asigură desfăşurarea procesului de învăţământ este format din cadre didactice titulare ale universităţii,
cadre didactice asociate şi specialişti în domeniu. Desemnarea cadrelor didactice (titulari de disciplină,
tutori, personal pentru activităţi aplicative) se realizează la propunerea directorilor departamentelor
coordonatoare ale programelor de studiu și se avizează de către decanul fiecărei facultăți.
Art. 14. Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, coordonatorul de disciplină realizează
materialele didactice conform standardelor ARACIS (suport de curs, caiete de lucrări aplicative,
programe, teste de evaluare etc.). Garantarea calitativă a conţinutului materialelor didactice este în
responsabilitatea coordonatorului de disciplină şi a departamentelor didactice.
Art. 15. Materialele didactice se distribuie studenţilor în contul taxei de studiu. Acestea se postează pe
platforma de e-learning a Universității Petrol Gaze Ploiești.
Art. 16. Evidenţa activităţii studenţilor (cataloage, centralizatoare, registre matricole, situaţii statistice
etc.) se ţine la secretariatele facultăţilor.
Art. 17. Diplomele şi certificatele de studii sunt elaborate de Secretariatul general al universității, în
conformitate cu regulamentul actelor de studii.

CAPITOLUL IV
ACTIVITATEA FINANCIARĂ
Art. 18. Veniturile obţinute din taxele de studii pentru formele ID/IFR se utilizează integral de către
Universitate, în conformitate cu prevederile legale, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără
afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat. Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se
reportează cu aceeaşi destinaţie pentru anul următor.
Art. 19. Resursele financiare din taxele de studii ID/IFR sunt colectate de către compartimentul
contabilitate - financiar şi gestionate de către Universitate, conform bugetului de venituri şi
cheltuieli al UPG, aprobat de Senatul universitar.
Art. 20. Taxele de studii şi alte tipuri de taxe (recuperări laboratoare, restanţe, penalităţi etc.) sunt
aprobate anual de Senatul universitar.
Art. 21. Veniturile realizate din taxele de studii ID/IFR se alocă astfel:
a) cheltuieli de înmatriculare;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru editarea materialelor didactice, cheltuieli materiale, consumabile,
corespondenţă, publicitate, deplasări etc.
d) cheltuieli pentru administrarea platformei de e-learning;
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e) cheltuieli pentru dezvoltarea bazei ID/ IFR (cheltuieli materiale, echipamente, mobilier);
f) cheltuieli pentru dezvoltarea bazei materiale a departamentelor care desfăşoară activităţi
didactice la formele de învăţământ ID/ IFR;
g) cheltuieli pentru activitatea DIDFR;
h) cheltuieli de regie.

Art. 22. Salarizarea cadrelor didactice se face conform legii, cu respectarea normativelor şi a
standardelor în vigoare pentru ID/IFR. Activităţile didactice se plătesc pe baza statelor de funcţii
elaborate de DIDFR şi a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților
didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă, aprobate de Senatul universitar.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE
Art. 23. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din data de 13.12.2016.
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