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1. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice care se află în cadrul Departamentului 

IFR-ID din Universitatea Ecologică din București. Perfecţionarea personalului didactic 

implicat în programe de licenţă IFR se realizează periodic la nivelul Departamentului IFR-

ID.  

2. SCOP  

Procedura stabileşte modalităţile de perfecţionare şi instruire a cadrelor didactice din 

cadrul UEB implicate în programe de studiu IFR. Scopul perfecţionării şi instruirii cadrelor 

didactice este de a creşte calitatea procesului educaţional la nivelul tuturor programelor de 

studiu IFR.  

3. DESCRIEREA PROCEDURII  

a) Programele de instruire a personalului implicat în procesul de învăţământ IFR/ID 

urmăresc:  

- cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor precum şi a instrumentelor specifice 

dezvoltării materialelor didactice în format IFR;  

- cunoaşterea şi aplicarea procedurilor şi instrumentelor specifice care facilitează  

studiul individual al studentului cu mijloace diversificate de studiu, uşor accesibile; - 

cunoaşterea tuturor procedurilor privind managementul calităţii existente la nivelul  

programelor IFR.  

b) Fiecare titular de disciplină, angajat sau colaborator, are obligaţia să participe la 

instruirea periodică.  

c) Instruirea se realizează în cadrul Departamentului IFR/ID, din cadrul UEB.  

d) Instruirea se realizează atât faţă în faţă, on-line (la sediul Departamentului (IFR-

ID), cât şi combinat.  

e) Conţinutul materialelor programelor de instruire este stabilit de Departamentul  

IFR-ID.  



4. RESPONSABILITĂŢI  

a) Departamentul IFR-ID răspunde pentru planificarea, organizarea şi coordonarea  

programelor de perfecţionare /instruire;  

b) Responsabilitatea pentru monitorizarea participării personalului didactic şi auxiliar 

la programele de perfecţionare / instruire revine Decanului facultăţii şi responsabilului de 

program de studii IFR. 


