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1. Scopul procedurii:  

 

Procedura urmăreşte monitorizarea activităţilor desfăşurate la IFR/ID în cadrul  

seminariilor, laboratoarelor, proiectelor, lucrărilor practice şi are ca scop analizarea la nivel  

de facultate/departament şi universitate, a rezultatelor evaluării în vederea transparenţei şi a  

formulării de politici privind calitatea instruirii.  

 

2. Domeniul de aplicare:  

 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Ecologice din București de către  conducerea 

fiecărei facultăţi/departament şi Departamentul IFR-ID care participă la desfăşurarea 

programelor de studii la forma de învăţământ IFR/ID .  

 

3. Responsabilităţi:  

 

Departamentul IFR-ID:  

- Departamentul IFR-ID, împreună cu Comisia de monitorizare a activității desfășurate  

de cadrele didactice ale facultăților evaluează activitățile desfășurate în cadrul programului 

IFR/ID;  

Comisia de Monitorizare a activității aplicative desfășurate la programul  de studiu 

IFR/ID:  

- monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul orelor de seminar, laborator, proiect, 

practică prin  organizarea de vizite neanunţate;  

- verifică îndeplinirea reglementărilor specifice interne și din standardele ARACIS;   

- evaluează prin sondaj gradul de satisfacţie a studenţilor înscrişi la programul IFR/ID 

cu privire la conţinutul şi modul de desfăşurare a activităţilor aplicative. 

 

4. Descrierea activităţilor  

 

În cadrul unui discipline pot fi prevăzute ore de seminar/lucrări practice/laborator 

şi/sau proiect care se desfășoară conform orarului stabilit,  în formații de studiu pe grupe sau 

subgrupe în funcție de standardele specializărilor,.  

Acestea sunt proiectate în funcţie de specificul cursului, avându-se în vedere  numărul 

de ore stabilit pentru acest gen de activităţi în planul de învăţământ şi concretizat în  fișa 

disciplinei.  

Prin fișa disciplinei este bine definită și dimensionată structura laboratorului / 

seminarului / proiectului / lucrărilor practice / practicii cu privire la: număr, tematică, 

modalitate de desfășurare și sistem de notare în corelaţie cu competențele oferite.  

Monitorizarea activităţilor didactice desfăşurate la seminarii, laboratoare, proiecte, 

lucrări practice, în cadrul programelor de studii la forma de învățământ IFR/ID comportă 

verificarea tematicii lucrărilor de laborator sau seminar, care trebuie să cuprindă:  numărul de 

lucrări, numărul de ore aferent realizării fiecărei lucrări în parte şi prin  urmare se poate stabili 

numărul de ore de laborator/săptămână (raportat la numărul  de săptămâni din semestrul în 

care se desfăşoară laboratorul respectiv) şi ponderea  laboratorului/seminarului în nota finală 

aferentă evaluării.  

La elaborarea tematicii activităţilor se are în vedere ca fiecare lucrare să poată fi realizată 

într-o şedinţă de laborator sau, în cazul lucrărilor care necesită  timp îndelungat (zile), câte o 

etapă completă a lucrării într-o şedinţă.  

Desfăşurarea activităţilor aplicative trebuie să se facă conform indicaţiilor  titularului de 

curs, sub stricta observaţie a cadrelor didactice abilitate pentru  desfăşurarea lor;  



Desfăşurarea activităţilor aplicative (seminar şi laborator) trebuie să fie organizată  astfel 

încât studentul să-şi asume responsabilităţi specifice, să lucreze individual, în echipă sau  direct 

cu cadrul didactic, prin teme individuale sau de grup de studiu.  

Se recomandă testarea cunoştinţelor și abilităților studenţilor înainte de efectuarea 

lucrării de laborator, precum și întelegerea corectă a modului de desfășurare și de protecție 

individuală și colectivă.  

Efectuarea activităţilor aplicative aferente unei discipline (seminar şi/sau laborator)  

poate condiţiona prezentarea studentului la verificarea finală, conform obligaţiilor  stabilite de 

titularul de disciplină.  

Toate activităţile care se doresc ca o completare şi aplicare a cursului (seminar,  

laborator, lucrări practice, proiect) trebuie să respecte aceeaşi grijă pentru noutate şi  

profesionalism.  

Elaboratele studenților: referatele şi proiectele vor fi examinate de cadrul didactic cu 

exigenţă, atât  din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ.  

 

Desfăşurarea activităţilor de seminar  

- În cadrul primei activități aplicative se va prezenta structura seminarului, numărul de 

lucrări,  modul de verificare şi notare finală şi se va indica bibliografia minimală de  realizare 

a acestuia.  

- Cadrul didactic va folosi la seminar aceleaşi notaţii ca la curs.  

- Cadrul didactic va ţine evidenţa studenţilor şi notează rezultatele obţinute de  studenţi.  

 

Desfăşurarea activităţii de laborator.  

Activitatea de laborator se desfăşoară pe grupe sau subgrupe de studenţi, conform 

standardelor specifice și al orarului stabilit.  

 

Relaţiile cu studenţii.   

Relaţiile cu studenţi trebuie să se încadreze în limitele eticii profesionale, cadrul  

didactic purtând discuţii cu studenţii pe baza activităţii didactice pe care o desfăşoară.  

Comportamentul cadrului didactic în raport cu studenţii trebuie să fie adecvat mediului  

didactic, astfel încât să determine studenţii să manifeste respect faţă de membri comunităţii  

universitare, să aibă o comportare civilizată, să respecte normele de convieţuire în comun ale  

colectivităţii din care fac parte. Pauzele prevăzute în orar trebuie respectate de către cadrele  

didactice.   

 

Pregătirea materialelor suport  

Resurse necesare  

Materialele suport trebuie să aibă în vedere necesităţile concrete ale mediului de 

evoluţie al studenţilor.   

Resursele aferente unui modul de curs sunt următoarele: 

-  Suport de curs sau manual tipărit/electronic, organizat pe capitole şi subcapitole  

(monografie/carte ştiinţifică etc.).  

-  Materiale multiplicate local/electronice – îndrumare de seminar/laborator/studii de caz 

individuale şi de grup/articole suplimentare (din reviste de specialitate din ţară şi străinătate).  

 

5. Responsabilităţi:  

 

Cadrul didactic:  

-  fixează performanţe cuantificate gradual, în conformitate cu etapa actuală de dezvoltare,  

-  comunică studenţilor misiunea şi obiectivele disciplinei şi îi implică în atingerea 



acestora,   

-  definește criteriile de evaluare a performanţelor academice şi profesionale ale  

studenţilor (evaluarea este realizată pe baza unui sistem validat, stabilit în fișa disciplinei 

și comunicat studenților de la prima întâlnire, precizând modalitatea de  apreciere a 

activităţii desfăşurate),  

-  stabilește o atmosferă destinsă de studiu/lucru, care să genereze interes şi caracterul  

participativ  

-  utilizeză cunoștințele teoretice dobândite anterior de către studenţi în procesul studiului 

individual 

-  antreneză în dezbateri studenţii prin exemplificări, întrebări sau studii de caz   

-  capteză atenţia studenţilor printr-o manieră modernă de predare  

-  plasează activitățile aplicative în context actual 

-  integrează subiectul tratat cu elemente din celelalte discipline 

-  apeleză în predare la mijloace moderne (retro-proiector sau video-proiector).  

În vederea îmbunătăţirii tehnicilor de predare, cadrul didactic poate să aprecieze feed 

back-ul activităţii desfăşurate prin administrarea unor chestionare de evaluare.  

Cadrul  didactic coordonează colectivul care desfăşoară activităţile aplicative şi ţine 

întreaga evidenţă  a activităţilor studenţilor din care a rezultat calificativul final acordat.  

Cadrul didactic trebuie  să îndeplinească următoarele cerinţe normale de disciplină:  

- să-şi îndeplinească în totalitate norma didactică programată,  

- să respecte orarul afişat, orele de desfăşurare a activităţilor la  care participă şi durata 

acestora,  

- să respecte ora de începere a activităţilor şi pauzele  studenţilor.  

Cadrul didactic trebuie să îndeplinească următoarele reguli de etică:  

- să ţină  riguros evidenţa şi gestiunea activităţilor studenţilor,  

- să nu judece şi să se lase dominat de  porniri subiective în timpul activităţii didactice 

- să respecte statutul de student al studenților cu care lucrează, aceştia având drepturile 

şi îndatoririle rezultate din regulamentele Universităţii,   

- să trateze toţi studenţii în mod egal atât în procesul de transmitere a informaţiilor cât şi 

în  procesul de evaluare 

- în cazul în care a transmis informaţii greşite sau depăşite să nu ezite a le corecta,  

- să treacă în termenul legal notele studenţilor în cataloage.  

Evaluarea calităţii activităţilor de seminar, laborator, proiect, aplicaţii practice se  

realizează anual prin chestionare de evaluare de către studenţi, conform procedurilor  specifice, 

gestionate şi procesate de CEAC.  

Concluziile evaluării pot conduce la propuneri de acţiuni de îmbunătăţire a calităţii  

materialelor de evaluare, a sistemului de predare-învăţare-evaluare şi a tehnicilor aplicate la 

activităţile  de seminar, laborator, proiect, aplicaţii practice.  

Propunerile fundamentate se prezintă în  Consiliul facultăţii pentru aprobare. 

 

6.DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Prezenta procedură a fost discutată și avizată în DIFR-ID și DEAC. 

2. Aprobarea prezentei proceduri este de competența Senatului UEB. Viitoarele adăugiri 

sau revizii sunt de competența DEAC. 

3. Toate situaţiile care nu sunt cuprinse de prezenta procedură vor fi soluţionate de către 

Rectorul UEB. 

4. Prezenta Procedură este în deplină concordanţă cu Regulamentele şi Procedurile UEB. 

5. Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de echipele de 

audit numite de CEAC. 



 

Prezenta procedură a fost discutată și aprobată în ședința Senatului din data de 19 ianuarie 

2023. 

 

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 

 


