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1. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura se aplică în cadrul Departamentului IFR din Universitatea Ecologică din 

București și se referă la modalitatea prin care se actualizează materialele didactice ce 

servesc forma de învățământ IFR de la fiecare facultate și program de studii.  

2. SCOP  

Procedura stabileşte etapele şi responsabilităţile pentru elaborarea şi reactualizarea 

periodică a materialelor de studiu pentru programele de licenţă forma de învăţământ  

IFR/ID, pentru fiecare an universitar.  

3. DESCRIEREA PROCEDURII  

3.1. Etape premergătoare  

a) Procedura se constituie într-un ghid de îndrumare şi reactualizare periodică a 

materialelor didactice la forma IFR;  

b) În categoria materiale didactice intră: manuale de studiu individual, caiete de 

seminar/aplicaţii practice, îndrumare pentru studenţi, manuale, materiale bibliografice, 

culegeri de texte, scheme, planşe etc;  

c) Materialele didactice sunt valabile pentru o disciplină din cadrul unui program de 

studii, inclusă în planul de învăţământ.  

3.2. Conţinutul şi forma materialelor didactice  

a) Materialul de curs cuprinde următoarele câmpuri de informaţii:  



- Antet: UEB, Facultatea ............... , Programul de studii .......................; 

- Titlul disciplinei;  

- Grad didactic, nume şi prenume, titular disciplină;  

- Obiectivele manualului de studiu individual;  

- Competenţele specifice manualului de studiu individual, dobândite de student, în 

corelaţie cu numărul de credite;  

- Resurse şi mijloace de lucru;  

- Structura manualului de studiu individual;  

- Unităţile de studiu (numerotate);  

- Bibliografia aferentă cursului, obligatorie și complementară;  

- Teme de control;  

- Metoda de evaluare. 

b) Manualul de studiu individual se redactează în Word, format A4, la 1 rând / 1.15/ 

1.5, mărimea 12-14 TNR, margini la 2 cm şi apoi se transpune în format (pdf);  

c) Elaborarea materialelor didactice, respectiv: cursul, caietul de seminar/aplicaţii 

practice, îndrumarul pentru studenţi, subiecte - întrebări - teste grilă/teme de evaluare, 

material bibliografic şi manualul intră în responsabilitatea titularului de disciplină  

4. RESPONSABILITĂŢI  

a) Consiliul Departamentului IFR răspunde pentru pentru buna organizare în ce 

privește elaborarea manualelor de studiu individual în termenul stabilit de prezenta 

procedură;  

b) Decanii facultăţilor şi Directorii de departament organizatori de IFR răspund pentru 

respectarea prezentei proceduri;  

c) Titularii de disciplină pentru elaborarea manualelor de studiu individual în termenul 

stabilit de prezenta procedură precum şi pentru conţinutul acestora. 


