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1. Scopul procedurii operaționale 
Stabilește etapele și responsabilitățile pentru elaborarea, actualizarea și 

aprobarea programelor analitice și a fișelor/calendarelor de disciplină din planurile de 
învățământ pentru studiile de licență la forma de învățământ FR, pentru fiecare an 
universitar. 
 
2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

Procedura se aplică în Universitatea Maritimă din Constanța pentru 
organizarea și desfășurarea activității specifice învățământului cu frecvență redusă. 
 
3. Documente de referință (reglementări) aplicabile procedurii operaționale 

3.1 Standard ISO 9001: 2008. Sisteme de Management al Calității. Cerinţe; 
3.2 SR EN ISO 14001: 2005. Sisteme de Management de Mediu. Cerinţe cu 

ghid de utilizare; 
3.3 Manualul de Management Integrat; 
3.4 Legea educație naționale nr.1/2011; 
3.5 Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic; 
3.6 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.75/2005 privind asigurarea calității; 
3.7 Legea pentru aderarea României la Convenția Internațională privind 

standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare / atestare și efectuare a serviciului 
de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) cu modificările ulterioare; 

3.8 HG 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ superior 
acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile 
studiilor universitare de licență cu modificările ulterioare; 

3.9 HG 1011/2001 privind organizarea și funcționarea învățământului la 
distanță și a învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de învățământ superior; 

3.10 HG 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru calificările din Învățământul Superior și parteneriat cu mediul 
economic și social- ACPART; 

3.11 OMEC 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de 
licență; 

3.12 OMEC 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului de credite 
transferabile; 

3.13 OMEC 3714/2005 privind Introducerea Suplimentului la Diplomă în 
certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare; 

3.14 OMEC 3928/2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în 
instituțiile de învățământ superior; 

3.15 Codul de etică al UMC; 
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3.16 Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii 
universitare și a instituțiilor de învățământ superior; 

3.17 Procedura UMC de organizare studii licență (UMC_PD_01); 
3.18 Ghid ARACIS – Învățământ cu frecvență redusă; 
3.19 Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR din 

UMC. 
 
4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 
4.1. Definiții ale termenilor 

Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de 
învățământ, având caracteristici comune cu sistemul de învățământ cu frecvență, dar 
şi cu învățământul la distanță. Este o formă flexibilă de instruire, caracterizată prin 
activități dedicate a unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod 
compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar, a 
studenților cu cadrele didactice de predare, completate cu alte mijloace de pregătire 
specifice învățământului la distanță. 
 
4.2. Abrevieri ale termenilor 

1. IFR - Învățământ cu Frecvență Redusă; 
2. DIFR - Departament Învățământ cu Frecvență Redusă; 
3. UMC – Universitatea Maritimă din Constanța; 
4. CEAC - Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 
5. ECTS – Sistemul European de Credite Transferabile; 
6. ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
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5. Descrierea procedurii operaționale 

Art.5.1 Coordonatorii de disciplină, împreună cu cadrele didactice de 
specialitate care desfășoară activități didactice de seminar / laborator / proiect, 
elaborează și actualizează fișa de disciplină, programa analitică și calendarul 
disciplinei înainte de începerea anului universitar. 

Art.5.2 Directorul de departament pune la dispoziția coordonatorului de 
disciplină datele necesare prevăzute în planul de învățământ și programele analitice 
din anul precedent, în scopul actualizării conținutului acestora. 

Art.5.3 Fișa disciplinei, programa analitică și calendarul disciplinei vor fi 
structurate conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 de la prezenta procedură. 

Art.5.4 Coordonatorul de disciplină va actualiza programa analitică ori de 
câte ori este necesar. 

Art.5.5 Fișa disciplinei, programa analitică și calendarul disciplinei vor fi 
realizate pe suport hârtie și pe suport electronic, tehnoredactat în formatul specificat 
în Anexele nr.1, 2 si 3; 
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Art.5.6 Fișa disciplinei, programa analitică și calendarul disciplinei vor fi 
predate directorului de departament în termenul stabilit. 

Art.5.7 Fișa disciplinei, programa analitică și calendarul disciplinei vor fi 
analizate în ședința Consiliului Departamentului IFR în structura programului de 
studii unde figurează disciplina respectivă. 

Art.5.8 Consiliul Facultății Departamentului didactic organizator de program 
de studiu IFR răspunde pentru elaborarea fișelor de disciplină, programelor analitice 
și calendarelor de disciplină din planul de învățământ, înainte de începerea anului 
universitar și în termenul stabilit de Senatul Universităţii pentru elaborarea acestor 
documente. 

Art.5.9 Titularii de disciplină și Directorii de departamente răspund pentru 
respectarea termenului și recomandărilor stabilite de conducerea facultății, precum și 
pentru conținutul fișelor de disciplină, programelor analitice și calendarelor de 
disciplină. 
 
6. Responsabilități și răspunderi în aplicarea procedurii operaționale 

Senatul universității: 
- Aprobă procedura; 
- Aprobă reviziile procedurii; 

Rectorul universității: 
- impune aplicarea procedurii; 
- alocă resurse pentru desfășurarea procesului și aplicarea procedurii; 

Decani, șefi de departamente: 
- aplică procedura și respectă procedura; 
- difuzează procedura în facultate; 
- organizează grupuri de lucru pentru discutarea și aplicarea procedurii; 

Responsabilul de proces: 
- întocmește, difuzează, modifică, retrage procedura;  

Studenții:  
- aplică procedura și respectă procedura. 
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7. Anexe, formulare, înregistrări, arhivări 
 

- Anexa 1 programa analitică - IFR – UMC_PD_06_F4; 
- Anexa 2 fișa disciplinei IFR – UMC_PD_06_F5; 
- Anexa 3 calendar disciplina – UMC_PD_06_F3. 
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8. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după 
caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 
 

Operațiunea Numele şi prenumele Funcția Data Semnătură 

Elaborat Popa Liliana Viorica Lector.univ.dr. 05.12.2014  

Verificat Acomi Nicoleta Lector.univ.dr. 05.12.2014  

Avizat Raicu Gabriel Conf.univ.dr.ing. 05.12.2014  

Aprobat Ciucur Violeta Vali Rector 05.12.2014  

 
9. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 
 

Nr. 
Crt. 

Ediția/ 
revizia 

Componenta modificată 
Descrierea 
modificării 

Data 
aplicării 

2.1 1/0 x Versiune inițială 01.07.2012 

2.2 1/1 Actualizare Gestionare electronică 10.10.2013 

2.3 1/2 Actualizare Gestionare electronică 05.12.2014 

     

     

     

     

 
10. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, 
revizia din cadrul ediției procedurii operaționale 

Documentația sistemului de control intern managerial este disponibilă pentru 
întreg personalul pe serverul universității la adresa docman.cmu-edu.eu. Orice altă 
copie în format electronic sau tipărit nu este document controlat. 

Este menținut un exemplar martor tipărit gestionat de responsabilul pentru 
SCM. 
 


