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                                                       Departamentul pentru Învăţămînt la Distanţă 
 
 

  PLAN OPERATIONAL  -  2010 
 

 
1. MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

   DEPARTAMENTUL PENTRU  ÎNVĂŢĂMANT  LA DISTANŢĂ ( D.I.D.) din 

Universitatea Constantin Brancusi - Tg-Jiu, a fost înfiinţat oficial prin Art.4 din Hotărîrea 

Biroului Senatului U.C.B. nr. 139 din data de 27.04.2009, ca urmare a reorganizării celor 

două Departamente I.D. din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi 

a Facultăţii de Ştiinte Juridice. 

      Misiunea Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă este să realizeze 

coordonarea tuturor activităţilor de Învăţământ la Distanţă  (ID) din universitate, pentru 

asigurarea unui  standard pedagogic de  calitate  şi  să  sprijine  furnizarea  de  programe  de  

instruire  valoroase  din punct de vedere ştiintific şi metodologic.   

       Activităţile de desfăşoară în prezent pe baza Regulamentului pentru organizarea şi 

funcţionarea  Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă, aprobat de Senatul Universităţii 

Constantin Brancuşi Tg-Jiu la data de 10.09.2009. 

                 Pentru realizarea misiunii sale, Departamentul pentru Învăţămînt la Distanţă 

promovează şi urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 

 furnizarea  de  programe  de  studii, în vederea obţinerii diplomei de licenţă, în  

colaborare  cu  facultăţile   

 dezvoltarea  şi  aplicarea  unui  sistem  de  managementul  calitătii,  în vederea  

îmbunătăţirii  permanente  a  calităţii  programelor  de  studiu  ID  din universitate, cu 

îndeplinirea maximală a cerinţelor specifice din standardele ARACIS 

  pregătirea  cadrelor  didactice  în  domeniul  proiectării  şi  editării materialelor  

didactice  în  tehnologie  ID,  furnizării  activitătilor  tutoriale  şi asistate, comunicării 

bidirectionale la distantă  

 dezvoltarea–producţia  de  cursuri  în  tehnologia  ID  şi  asigurarea calităţii 

materialelor de instruire  
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 dezvoltarea a doua  Centre de Informare şi Documentare I.D. –  pentru Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi pentru Facultatea de Ştiinte Juridice 

  furnizarea  programelor  de  instruire  prin  tehnologiile  educaţionale specifice 

bibliotecii virtuale 

 sprijinirea  facultăţilor  în  realizarea  marketingului  programelor  de instruire  oferite, 

in vederea   acreditarii de catre  ARACIS  a  programelor  de studiu ID  

 dezvoltarea  infrastructurii  ID din  universitate   

 producerea de noi materiale de învăţare pentru educaţie la distanţă, utilizând  

tehnologii  educaţionale moderne, în cooperare cu catedrele universităţii 

 achizitionarea si implementarea unei platforme e-learning la nivelul D.I.D. 

 infiintarea paginii WEB pentru Departamentul pentru Invatamint la Distanta si 

actualizarea permanenta a acesteia pentru o buna informare a studentilor 

 

2.  ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

         În domeniul învăţământului, D.I.D. îşi propune următoarele obiective:  

 asigurarea calităţii programelor de studii, la nivelul cerinţelor standardelor ARACIS, 

in vederea acreditarii acestora 

  implementarea şi extinderea utilizării instrumentelor informatice în activitatea     

didactică 

 asigurarea unui standard de calitate ridicat pentru programele de studiu ID, prin 

elaborarea şi actualizarea, în colaborare cu DAC, a documentelor de managementul 

calităţii pentru ID 

 implementarea managemntului calităţii la nivelul întregului sistem ID 

 monitorizarea şi evaluarea permanentă a proceselor specifice ID 

 organizarea de cursuri de perfecţionare prin tehnologii ID,  în colaborare cu DPPD 

 asigurarea realizării în tehnologia ID a materialelor didactice pentru toate disciplinele 

programelor de studiu ID 

 asigurarea multiplicării materialelor de studiu tipărite înainte de începerea activităţilor 

faţă în faţă şi distribuirea informatizată a acestora 

 

3.  MANAGEMENTUL DEPARTAMENTULUI  

           Obiectivele în domeniul managerial sunt următoarele:  

 implementarea unui sistem  pentru informatizarea tuturor serviciilor pentru ID, 

evidenţă informatizată a situaţiei profesionale şi financiare a studenţilor, distribuirea 

resurselor educaţionale  
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 creşterea cointeresării, motivării şi implicării personalului academic şi administrativ 

în întreaga activitate ID din universitate  

 coordonarea activităţii de multiplicare şi distribuire a materialelor didactice 

 coordonarea întocmirii dosarelor de acreditare ARACIS şi a vizitelor de monitorizare 

 

4. RESURSELE UMANE  

                 Pentru creşterea nivelului de competenţe ale resursei umane din sistemul ID, se 

propun următoarele obiective: 

Personalul didactic cuprinde cadre didactice titulate ale Universităţii Constantin Brancuşi 

sau specialişti în domeniul propriu de activitate , pentru care se va iniţia: 

 instruirea cadrelor didactice din universitate privind tehnologiile moderne 

educaţionale şi a proiectării materialelor de studiu pentru ID, cu posibilitatea obţinerii 

de certificate de absolvire prin cursuri post-universitare în domeniu 

 participarea la conferinţe naţionale privind noile tehnologii de învăţare 

 dezvoltarea unor colective de cercetare privind activităţile de instruire prin 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei TIC 

 Personalul administrativ: 

 dezvoltarea unui colectiv  de specialişti în elaborarea resurselor educaţionale 

multimedia 

 formarea şi perfecţionarea specialiştilor pentru întreţinerea şi actualizarea bibliotecii 

virtuale pentru ID si pentru administrarea platformei e-learning 

 instruirea şi perfecţionarea permanentă a angajaţilor 

 dezvoltarea schemei de personal în funcţie de evoluţia activităţilor ID 

 

5.  BAZA MATERIALĂ  

            Obiectivele privind baza materială constau în:  

 achiziţionarea  şi implementarea instrumentelor informatice  şi a unei platforme 

educaţionale în activitatea didactică (cu servicii multiple: cursuri WEB,  e-mail,  

monitorizarea activităţii studenţilor, teste on-line etc.);   

 dezvoltarea proiectării şi producţiei de cursuri în format multimedia (CD, cursuri  

            multimedia on-line);  

             Dezvoltarea bazei materiale pentru ID reprezintă o prioritate, minimum 25% din  

încasări  (conform  prevederilor  legale)  urmând  a  fi  investite  în dezvoltarea  infrastructurii  

ID. Pe această direcţie se propun următoarele măsuri: 
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 amenajarea şi modernizarea a doua Centre de Informare şi Documenare pentru ID în 

spaţii adecvate ca extindere şi dotare 

 organizarea activităţilor tutoriale, de instruire asistată la distanţă, de consultanţă, de 

coordonare, de marketing şi promovare a ID într-un spaţiul propriu DID, adecvat ca 

dotare şi extindere 

  crearea bibliotecii virtuale pentru ID 

 dotarea corespunzătoare a Centrelor de Studii din facultăţi 

 dezvoltarea corespunzatoare a bazei materiale pentru ID din universitate şi din 

facultăţi  

 

6.  SISTEMELE DE INFORMAŢIE ŞI BIBLIOTECA   

       Obiective în domeniul sistemului de informare:  

 dezvoltarea proiectării şi producţiei de cursuri în format multimedia (CD, cursuri  

            multimedia on-line) 

 generalizarea distribuirii materialelor didactice în format electronic, pe CD  şi prin  

             acces Internet 

 implementarea unui sistem de învăţământ on-line 

 extinderea fondului de carte prin achiziţia titlurilor recente şi a lucrărilor de referinţă  

            în domeniile de interes ale specializărilor 

  

7.  FINANŢAREA PROIECTELOR OPERAŢIONALE  

                 Finanţarea programelor educaţionale ID din Universitatea “Constantin Brancusi” 

din Tg-Jiu se realizează exclusiv din  taxe de şcolarizare. Resursele financiare se utilizează 

integral de către universitate în conformitate cu Legea Învăţământului republicată (1999), art. 

170, paragraful 3, adică fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la 

bugetul de stat.  

               Obiectivele referitoare la finanţare se referă la:  

 identificarea de noi surse,  conform legii, pentru finanţarea programelor educaţionale  

ID  

 

                             Priorităţi principale DID în anul 2010 
1.  Dezvoltarea  şi implementarea pe scară largă, în colaborare cu DAC, a unui sistem de  

managementul calităţii pentru ID.  

2. Instruirea personalului de coordonare a activităţilor ID în utilizarea mijloacelor 

informatizate  şi realizarea tuturor materialelor didactice în tehnologie ID.  
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3. Amenajarea şi dotarea a doua  CENTRE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE 

PENTRU ID, adecvate ca extindere si dotare. 

4. Crearea paginii WEB a Departamentului pentru Invatamint la Distanta si actualizarea 

permanenta a acesteia. 

5. Achizitionarea si implementarea platformei e-learning si administrarea acesteia. 

 

 

Director D.I.D. 

S.l. dr. POPA ROXANA-GABRIELA 


