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CENTRUL IFR AGRONOMIE
PREZENTAREA MODULUI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL
PROGRAMULUI AGRICULTURĂ - IFR
Programul de studiu Agricultură IFR este coordonat de DIDIFR, în colaborare
cu Facultatea de Agronomie.
Departamentul DIDIFR este condus de un director şi de Consiliul Departamentului.
Activitatea DIDIFR se desfăşoară conform prevederilor Regulamentului de organizare
şi funcţionare, în conformitate cu prevederile Cartei universităţii şi ale legislaţiei în
vigoare şi aprobat de Senat.
In organizarea şi coordonarea programului de studiu Agricultură IFR, DIDIFR
porneşte de la următoarele principii de bază:
- Programul de studiu IFR se derulează pentru o specializare acreditată la forma de
învăţământ cu frecvenţă, reacreditată în anul 2009.
- Programul este organizat numai pentru ciclul de studii de licenţă.
- Durata studiilor pentru programul IFR este aceeaşi cu a programului de studii
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (durata: 4 ani, număr credite: 240).
- Structura planurilor de învăţământ pentru programul IFR respectă întocmai
structura planurilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă.
- Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de Universitatea din
Craiova pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ
absolvită, sunt echivalente.

Organizarea si desfăşurarea procesului de distribuire a materialelor de studiu
În cadrul I.F.R., studenţii completează prin studiu individual pregătirea teoretică,
acordată sub formă de cursuri de sinteză. În acest scop, DIDIFR și Facultatea de
Agronomie pun la dispoziţia studenţilor materialele didactice necesare, ale căror costuri
sunt incluse în taxa de şcolarizare şi mijloace specifice învăţământului cu frecvență
redusă (platforne și site-uri).

Procesul de distribuire a materialelor de studiu studenţilor specializării
Agricultură IFR va fi organizat de Secretariatul DIDIFR, de Secretariatul Facultăţii de
Agronomie și responsabilii IFR.
Pentru asigurarea accesului la materialele de studiu IFR încărcate pe
platforma Universităţii, fiecare student IFR primeşte parola și userul de conectare şi
este instruit să utilizeze portalul în cadrul în cadrul laboratoarelor de informatică
sau cu ajutorul Ghidului de utilizare a platformei.
Responsabilul programului de studiu şi tutorele-consilier se implică în
activităţile de distribuire a materialelor de studiu şi în prezentarea avantajelor utilizării
platformei/Site-ului, în semnalarea problemelor de accesare a portalului, datorită unei
erori de înregistrare a

user-name şi parolei sau

a

cunoştinţelor insuficiente

de utilizare a platformei.

Organizarea si desfăşurarea activităţilor didactice
Programul Agricultură IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează
pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru acelaşi program de studiu de la forma
de învăţământ cu frecvenţă. În cadrul fiecărei discipline se desfăşoară activităţi de
seminar şi aplicative de laborator, proiect, lucrări practice. Disciplinele prevăzute în
planul de învăţământ sunt structurate pe trei categorii: obligatorii, opţionale şi
facultative. Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a
cunoştinţelor

de

bază,

specifice

domeniului.

Disciplinele

opţionale

vizează

aprofundarea unor cunoştinţe din anumite domenii particulare, precum şi specializarea
studenţilor. Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de
cultură generală a studenţilor din domenii complementare.
Activităţile didactice de la forma de învăţământ FR sunt coordonate de către
titularii de disciplină. Aceştia elaborează programa analitică şi formează echipa care
elaborează materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, lucrări de laborator,
culegeri tematice, materiale multimedia etc.) în formatul specific IFR. Activităţile
didactice directe sunt susţinute de tutori, în conformitate cu fișa disciplinei. Aceştia
informează studenţii IFR cu privire la programarea activităţilor didactice (Calendarul
disciplinei), programarea testelor de verificare pe parcursul semestrului, sistemul de
evaluare.
Titularii de disciplină din cadrul programelor de studii IFR sunt cadre didactice cu
norma de bază la Universitate şi îndeplinesc aceleaşi standarde ca la forma de
învăţământ cu frecvenţă.
Perioadele de pregătire, organizate sub formă de activităţi de seminar şi lucrări
aplicative se desfăşoară în timpul semestrului, la sfârşit de săptămână (vinerea,

sâmbăta şi duminica, câte 4-8 ore/zi, fără a depăşi un total de 10-16 ore pe
săptămână şi sunt anunţate din timp studenţilor prin Orarul afişat pe site-ul facultății,
precum şi la avizierul facultății.
Facultatea de Agronomie asigură baza materială corespunzătoare (săli de
seminar, laboratoare dotate cu tehnică de calcul, videoproiectoare, conexiune Internet,
centru IFR) pe toată durata perioadei de pregătire.
Programul de studii Agricultură IFR aplică acelaşi sistem de credite transferabile
ca şi cel de la forma de învăţământ cu frecvenţă. Creditele reprezintă cantitatea de
muncă intelectuală a studentului (independent de forma de învăţământ) şi aceasta nu
poate fi mai mică de 60 de credite/ anual, conform Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS). Durata totală a studiilor de licenţă corespunde obţinerii unui
număr minim de 240 de credite transferabile.
Sistemul de evaluare academică şi de certificare a studiilor pentru programele de
învăţământ cu frecvenţă redusă este identic cu cel de la învăţământul cu frecvenţă şi se
realizează conform procedurilor ARACIS şi a legislaţiei în vigoare, prin evaluări
sumative de tip examen şi prin evaluare continuă.
Verificarea pregătirii studentului se face pe întregul parcurs al semestrului,
în cadrul seminariilor, prin lucrări practice, proiecte, referate, teste, examene parţiale şi
alte forme specifice de verificare precizate în programa analitică.
Încheierea activităţii la o disciplină de învăţământ se realizează prin examen (E),
colocviu (C) sau verificare (V). Modul de susţinere a examenelor şi colocviilor, precum
şi modul de stabilire a notei finale se stabileşte de către titularul de disciplină şi se
comunică din timp studenţilor, prin afişare la avizierul facultăţilor sau pe pagina web, la
începutul semestrului.
Examinarea poate fi sub formă de probă scrisă, orală sau scrisă şi orală.
Evaluarea studentului se face cu note de la 10 la 1 exprimate în numere întregi,
nota minimă de promovare fiind 5. Contestaţiile rezultatelor evaluării se înregistrează
la secretariatul Facultăţii în termen de 48 de ore de la data comunicării lor şi sunt
soluţionate de către Biroul Consiliului Facultăţii, conform prevederilor metodologiei
proprii de examinare din cadrul Universităţii.
Programarea evaluărilor finale (examen sau colocviu) se anunţă din timp
studenţilor IFR, pe site-ul facultății sau la avizier.
La fiecare disciplină studentul se poate prezenta la examen de două ori în
cuantumul taxei anuale de studii, la datele de examen programate sau în sesiunea
de restanţe şi la măriri de note, dacă este integralist.
Finalizarea studiilor:

a) Studiile universitare de licenţă la Agricultură IFR se finalizează, ca şi cele
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, prin susţinerea examenului de licenţă, la
promovarea căruia se obţine diploma de licenţă;
b) Examenele de licenţă la specializarea Agricultură IFR se organizează
şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi cele de la învăţământul cu frecvenţă, pe baza
regulamentului aprobat de Senatul universitar;
c) Diploma de licenţă obţinută în sistemul IFR în cadrul programului de
studii Agricultură IFR este echivalentă cu cea obţinută în sistemul de învăţământ cu
frecvenţă;
d) Absolvenţii de la forma de învăţământ IFR care nu au promovat examenul
de licenţă primesc un certificat de absolvire, care atestă efectuarea studiilor
universitare fără licenţă şi pot repeta examenul final, în condiţiile prevăzute de
reglementările legale în vigoare.

Organizarea si desfăşurarea admiterii la specializarea Agricultură IFR
Admiterea la specializarea Agricultură IFR se organizează de către facultate,
numai în regim cu taxă şi se desfăşoară pe baza aceloraşi criterii ca şi admiterea
la forma de învăţământ cu frecvenţă, dar pe liste separate.
În Metodologia de admitere sunt prezentate calendarul, condiţiile de admitere şi
de înmatriculare pentru toate programele de studii, inclusiv IFR.
Condiţiile de admitere şi numărul de locuri disponibile la învăţământul cu
frecvenţă redusă sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin materiale promoţionale
şi publicarea pe site-ul DIDIFR, respectiv al facultății.
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Prodecan activitate didactică și calitatea invățământului
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