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1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI IFR
Organizarea programelor de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă s-a realizat
în cadrul Universităţii din Piteşti încă din anul 2003, după înfiinţarea Departamentului IFR, prin
hotărârea Senatului din 27.01.2003.
În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 s-a adoptat noua Cartă a Universităţii, în
cadrul şedinţei de Senat din data de 25 iulie 2011, prin care se precizează că forma de învăţământ
cu frecvenţă redusă este organizată prin Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. În
şedinţa din data de 17 decembrie 2012, Senatul Universităţii a hotărât modificarea titulaturii din
Centru pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă în Departament Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.
Misiunea Departamentului Învăţământ cu Frecvenţă Redusă este de a crea condiţiile
necesare desfăşurării unei forme de instruire flexibile şi competitive, ca alternativă la
învăţământul cu frecvenţă, formă caracterizată prin activităţi didactice programate compact şi
periodic şi având o componentă importantă bazată pe autoinstruirea prin tehnici informaţionale.
Departamentul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă va realiza coordonarea tuturor
activităţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din Universitatea din Piteşti, pentru
asigurarea unui standard academic de calitate recunoscut în ţară şi în spaţiul european.
Pentru realizarea misiunii sale, în anul universitar 2012-2013, Departamentul IFR
promovează şi urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
1. Pregătirea teoretică şi practică a studenţilor înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă
redusă, la un nivel calitativ ridicat, care să le permită integrarea rapidă pe piaţa muncii, la
finalizarea studiilor;
2. Asigurarea unei logistici materiale şi informaţionale la standarde ridicate, conform
normelor ARACIS referitoare la spaţiile de învăţământ şi în concordanţă cu evoluţia
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor;
3. Promovarea ofertei educaţionale a Departamentului IFR din cadrul Universitaţii din
Piteşti, prin materiale publicitare, website, organizarea de întalniri periodice cu absolvenţii
clasei terminale din colegii, licee, grupuri şcolare, în scopul creşterii numărului de
studenţi înscrişi la această formă de învăţământ;
4. Coordonarea activităţii de elaborare, actualizare şi difuzare a materialelor didactice în
format IFR destinate studenţilor;
5. Extinderea tehnologiilor educaţionale moderne, bazate pe instruirea asistată de calculator
şi pe utilizarea platformei de e-Learning a Universităţii, în scopul accesării materialelor
didactice în format digital şi în comunicarea dintre studenţi şi cadrele didactice prin
mijloacele software-ului colaborativ.
2. STRUCTURA ŞI ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI IFR
În activitatea sa de organizare şi coordonare a învăţământului cu frecvenţă redusă,
Departamentul porneşte de la următoarele principii fundamentale:
- Programele de studiu IFR din cadrul Universităţii din Piteşti se derulează numai pentru
specializări acreditate la forma de învăţământ cu frecvenţă;
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- Programele de studii universitare la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din
Universitate sunt organizate numai pentrul ciclul de studii de licenţă.
- Durata studiilor pentru programele IFR este aceeaşi cu a programelor de studii pentru
forma de învăţământ cu frecvenţă.
- Posturilor didactice sunt acoperite cu personal didactic titular sau asociat, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
- Ocuparea unor posturi la plata cu ora de către persoane din afara Universităţii se va face
în condiţiile Legii nr.1/2011, cu acordul Departamentului si al Consiliului facultăţii
organizatoare de IFR, precum şi al Consiliului Departamentului IFR, care vor certifica
pregătirea lor pentru disciplina propusă, pe baza documentelor depuse la secretariatul
Departamentului IFR;
- Structura planurilor de învăţământ pentru programele IFR respectă întocmai structura
planurilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă.
- Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de Universitatea din Piteşti
pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ absolvită, sunt
echivalente.
- Managementul programelor de studii în sistemul de învăţământ cu frecvenţă redusă este
asigurat de către Departamentl IFR, în colaborare cu decanatele facultăţilor de profil, pe
baza standardelor naţionale de calitate elaborate de Agenţia Română de Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS (HG. 1418/2006).
În anul universitar 2012-2013, Departamentul IFR coordonează următoarele programe de
studiu, acreditate atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă (cf. HG 707/2012):
A. Facultatea Ştiinţe Economice:
- Contabilitate şi Informatică de Gestiune
- Finanţe-Bănci
- Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
- Management
B. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative:
- Drept
Numărul de studenţi şcolarizaţi în cadrul fiecărui program de studii este precizat în Tabelul 1:
Tabel 1. Studenţi şcolarizaţi la programele de studii IFR în anul univ. 2012-2013
Nr. crt.

Denumire
program

1 CIG
2 ECTS
3 MM
4 FB
5 DREPT
Total studenţi/ An de
studiu

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Total studenţi/
Program

30
33
36
21
56
176

17
31
53
101

24
27
14
95
160

82
82

71
91
50
21
286
519

3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
DEPARTAMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
Str. Targul din Vale, Nr.1, Piteşti-110040, România
Tel.: +40 348-453 435 Fax: +40 348-453 123
Website: dfrid.upit.ro

e) În anul universitar 2012-2013, atribuţiile Departamentului IFR în derularea
programelor de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din Universitate sunt
următoarele:
I) Analiza şi evaluarea periodică a calităţii serviciilor educaţionale oferite studenţilor
prin diverse mijloace de testare precum:
- planificarea desfăşurării întâlnirilor periodice dintre studenţi şi cadrele
didactice;
- monitorizarea modului de desfăşurare a seminariilor, laboratoarelor, a
verificărilor, colocviilor şi examenelor şi propunea de măsuri corespunzătoare;
- realizarea de analize statistice privind calitatea sistemului de predare şi evaluare
a studenţilor.
II) Coordonarea realizării materialelor didactice (cursuri sintetizate, studii de caz,
teste de autoevaluare) în format specific IFR şi asigurarea calităţii prin evaluarea şi
aprobarea lor de către referenţii de specialitate din Universitate sau din alte centre
universitare.
- elaborarea cursurilor în format IFR pentru toate disciplinele din programele de
studii şi distribuirea lor sub formă de material tipărit, CD-uri sau încărcarea pe
platformă;
- dezvoltarea fondului de carte al Bibliotecii Universităţii, prin achiziţionarea de
cărţi de specialitate de mare actualitate în domeniul economic.
III) Participarea tuturor cadrelor didactice titulare la instruirile organizate în cadrul
Universităţii pentru utilizarea platformei de e-learning;
IV) Întocmirea statelor de funcţii aferente programelor de studiu IFR în colaborare cu
Facultăţile din cadrul Universităţii implicate în această formă de învăţământ; statele
de funcţii sunt aprobate anual de Senatul Universităţii;
V) Elaborarea programului orar pentru fiecare semestru şi publicarea lui pe site-ul
Departamentului;
VI) Planificarea activităţilor de evaluare finală la sfârşitul fiecărui semestru şi a
sesiunii de restanţe din toamnă şi publicarea pe site-ul Departamentului;
VII) Evaluarea şi aprobarea programele de studiu IFR, împreună cu Facultăţile şi
Departamentele implicate în organizarea acestei forme de învăţământ;
VIII) Organizarea sesiunilor de admitere la programele de studiu I.F.R. simultan cu cele
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă; înscrierea şi selecţia candidaţilor se face
după metodologia de admitere aprobată de Senat şi adusă la cunoştinţa candidaţilor
prin mijloace de informare, cum ar fi: site-ul Universităţii şi al Departamentului IFR,
banner-e, afişe, broşuri, anunţuri în mass-media etc;
IX) Participarea la implementarea sistemului informatic de evidenţă a studenţilor,
prin completarea informaţiilor de evidenţă a taxelor şi a situaţiei şcolare a studenţilor,
în scopul unei evidenţe clare şi actualizate a situaţiei şcolare şi financiare a fiecărui
student IFR;
X) Actualizarea
şi
dezvoltarea
site-ului
Web
al
Departamentului
(http://dfrid.upit.ro), în scopul asigurării vizibilităţii activităţilor la forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă din Universitate: informarea rapidă a studenţilor şi a
cadrelor didactice în legătură cu orarele, stagiul de practică, programarea
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examenelor, manifestări ştiinţifice, regulamente interne, metodologia şi condiţiile de
admitere, inclusiv publicarea numărului de locuri disponibile.
3. CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE STUDENŢILOR
În anul universitar 2012-2013 Departamentul IFR îşi propune îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite studenţilor (consiliere, activităţi administrative, materiale didactice oferite în
tehnologia IFR).
În acest scop Departamentul îşi propune atingerea următoarelor obiective:
a) Asigurarea accesului la toate serviciile de suport ale Departamentului: consiliere la
înscriere, materiale pentru studiu, accesul la resursele educaţionale de învăţământ,
consiliere educaţională pe durata studiilor, acces la mijloacele de comunicaţie;
b) Comunicarea mai rapidă a informaţiilor de interes pentru studenţi prin site-ul
Web al Departamentului(planificarea orelor, a examenelor, a examenelor de
licenţă);
c) Asigurarea accesului studenţilor la resursele educaţionale prin utilizarea
platformei electronice; la disciplina informatică economică, din planul de
învăţământ al tuturor spercializărilor, anul I, se va aloca timp pentru prezentarea
portalului şi a modalităţii de accesare a acestuia;
d) Utilizarea în cadrul Secretariatului Departamentului a unui sistem informatic
care să permită urmărirea situaţiei şcolare şi a încasării taxelor de studii.
4. MANAGEMENTUL DEPARTAMENTULUI IFR
În anul universitar 2012-2013, în vederea perfecţionării sistemului managerial se propun
următoarele direcţii:
a. Evidenţa informatizată a situaţiei profesionale şi financiare a studenţilor din sistemul
IFR.
b. Creşterea implicării personalului academic şi administrativ în întreaga activitate a
Departamentului IFR.
c. Departamentul IFR va aplica strategia de dezvoltare în următoarele direcţii:
coordonarea activităţii de elaborare, multiplicare şi distribuire a tuturor materialelor
didactice necesare desfăşurării învăţământului cu frecvenţă redusă;
creşterea calităţii activităţilor educaţionale printr-o mai bună comunicare profesorstudent;
asigurarea unei logistici informaţionale la standarde ridicate, prin achiziţionarea de
echipamente hardware şi licenţe software care să permită desfăşurarea activităţilor
directe cu studenţii la standardele actuale ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
promovarea ofertei educaţionale a Departamentului IFR din cadrul Universitaţii din
Piteşti, prin materiale publicitare, website, organizarea de întalniri periodice cu
absolvenţii clasei terminale din colegii, licee, grupuri şcolare, în scopul creşterii
numărului de studenţi înscrişi la această formă de învăţământ.
În anul universitar 2012-2013 Departamentul IFR îşi propune ca obiective majore:
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o Promovarea unor mijloace de marketing moderne, care să atragă studenţii la această
formă de învăţământ.
o Pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea platformei de e-learning a Universităţii:
trecerea materialelor de studiu în format SCORM 2.4 , acceptat de software-ul
implementat, arhivarea cataloagelor cu rezultatele şcolare şi a lucrărilor de licenţă prin
software-ul de arhivare.
o Organizarea instruirii cadrelor didactice ce desfăşoară activităţi directe cu studenţii
IFR la disciplinele: Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Proiectarea
sistemelor informatice de gestiune, Bazele contabilităţii, Informatică economică
pentru utilizarea unor sisteme informatice (CIEL, EMSYS), considerate instrumente
software de management economico-financiar.
5. FINANŢAREA PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE
Finanţarea programelor educaţionale IFR din Universitatea din Piteşti se realizează la
momentul actual exclusiv din taxe de şcolarizare.
Resursele financiare din taxele de şcolarizare sunt colectate şi gestionate de serviciul
financiar contabil al Universităţii, care organizează fişe analitice evidenţiind separat, pe facultăţi
şi specializări, veniturile şi cheltuielile pentru activităţile IFR.
Taxa de şcolarizare se stabileşte de către Senat, la propunerea Departamentului IFR şi
reprezintă contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de către Universitate în cadrul
programului de studiu (proiectarea/realizarea şi actualizarea materialelor de studiu, publicarea
manualelor IFR, dezvoltarea bazei materiale, salarizarea personalului didactic, nedidactic şi de
coordonare la forma IFR etc).
În anul universitar 2012-2013, Departamentul IFR îşi propune:
- Stabilirea taxelor de şcolarizare pentru programele de studii IFR pe baza unor
fundamentări corecte, la standarde înalte de calitate;
- Realizarea analizei bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea măsurilor care se
impun în perioada următoare pentru utilizarea mai eficientă a resurselor financiare în
beneficiul studenţilor la forma IFR.
Planul operaţional pe perioada 2012-2013 a fost aprobat la nivelul Departamentului IFR în
şedinţa Consiliului Departamentului IFR din data de 17.07.2012. Planul operaţional a fost
modificat şi aprobat în cadrul şedinţei de Senat din 17.12.2012.

Decan FSJA,
Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Decan FSEc,
Lect. univ. dr. Daniela Pîrvu
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