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1. Scopul procedurii 

 
Procedura reglementează procesul de monitorizare a planurilor de învăţământ şi de actualizare 

a programelor analitice 
 
2. Domeniul de aplicare 
Procedura se aplică în cadrul UCB – Departamentul pentru Învăţământ cu Frecvenţă redusă 
 
3. Responsabilităţi 
Departamentul pentru Învăţământ cu Frecvenţă redusă din cadrul UCB va urmări transpunerea 

în practică  a planurilor de învăţământ de la forma de învăţământ zi 
 
4. Descrierea activităţii 
Monitorizarea planurilor de învăţământ se realizează permanent sau ori de câte ori este nevoie, 

iar responsabilitatea aplicării procedurii de monitorizare, inclusiv a metodologiei prin care se 
realizează revine în exclusivitate decanilor şi  directorilor de departament. 

 Orice modificare a planurilor de învăţământ sau a conţinutului programelor analitice se face 
începând cu anul universitar următor (nu în timpul anului) şi numai după ce este aprobată de 
organele competente din Universitate. 

Modificarea tematicilor din programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planul de 
învăţământ (modificarea descriptorilor disciplinei) au loc ca urmare a progresului ştiinţei şi tehnologiei şi 
constau în adăugarea unor noi descriptori: realităţi din practică, noi abordări doctrinare ale ştiinţei, 
înnoirea metodologiilor, tehnicilor sau tehnologiilor de rezolvare a problemelor folosite de organizaţii 
etc. Responsabilitatea modificării descriptorilor unei discipline aparţine cadrelor didactice care predau 
disciplina în cauză şi directorilor de departamente care gestionează disciplina respectivă. În cazul în care 
disciplina ai cărei descriptori se modifică este una de graniţă, ce implică ramuri de ştiinţă, gestionate de 
mai multe departamente, realizarea modificărilor se va face şi cu consultarea cadrelor didactice de la 
toate departamentele implicate.  

Realizarea modificărilor tematicilor din programele analitice ale disciplinelor din planul de 
învăţământ (modificarea descriptorilor disciplinei) se realizează în urma consultărilor care au loc la 
nivelul departamentelor sau al colectivelor de discipline din cadrul departamentelor. În dezbaterile 
care au loc la nivelul departamentului / colectivului, cadrele didactice pot apela pentru argumentarea 
propunerii de modificare la documente docimologice / silabusuri din alte universităţi din ţară sau 
străinătate, diverse publicaţii sau materiale ştiinţifice, declaraţii ale unor personalităţi ale ştiinţei 
respective, puncte de vedere ale absolvenţilor sau studenţilor, inclusiv invitarea acestora la întruniri. 
Validarea modificărilor se face prin semnarea noii programe analitice de către toate cadrele didactice 
ce funcţionează la disciplina în cauză, avizarea acesteia de către directorul departamentului şi 
aprobarea ei de către plenul acesteia. 

Întocmită de: Verificată de: Aprobată de: 
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Corectarea fondului de timp alocat unei discipline (modificările de structură ale planului de 
învăţământ) este necesară întrucât, în timp, importanţa componentelor planului de învăţământ se 
schimbă, iar dinamica ştiinţei, tehnicii şi activităţii economico – sociale, generează şi o dinamică la 
nivelul structurii programelor de studii. Iniţiativa corectării fondului de timp alocat unei discipline 
rezultă din solicitările organizaţiilor angajatoare, ale absolvenţilor şi studenţilor, ale cadrelor didactice 
care funcţionează la disciplina respectivă sau ale unor reprezentanţi cu rol decizional în coordonarea 
învăţământului superior românesc şi care va fi preluată de decanul facultăţii care administrează 
programul de studii sau directorii de departamente care gestionează disciplina în cauză. 

Corectarea fondului de timp al unei discipline, în condiţiile caracterului rigid (imuabil) al timpului 
total necesar pentru pregătirea studenţilor, implică modificări de fond de timp şi la nivelul altor discipline, 
deci cadrul de realizare a modificărilor se va lărgi, atrăgând în dezbateri şi avizare, toate departamentele 
care gestionează disciplinele fundamentale şi de specialitate ale unui program de studii, consiliile de 
facultate în care funcţionează programul, în final validarea urmând să fie făcută de către Senat.             

Adăugarea unei noi discipline în planul de învăţământ, respectiv, eliminarea altora este rezultatul 
procesului de compatibilizare a programelor de studii, lărgirii competenţelor absolvenţilor, racordării 
procesului de cunoaştere cu practica etc. Răspunsul la solicitarea de introducere a unor discipline noi în 
planurile de învăţământ, respectiv, de înlocuire a unor discipline cu altele noi, se face în urma analizei 
echivalenţei dintre descriptorii noi discipline cu cei ai materiilor deja existente. În cazul în care există o 
similitudine la peste 50% din descriptori, atunci se va proceda fie la modificarea tematicilor programelor 
analitice ale disciplinelor din planul de învăţământ (modificarea descriptorilor disciplinei), fie la 
corectarea fondului de timp alocat unei discipline (modificări de structură ale planului de învăţământ), 
urmându-se procedura descrisă în Regulamentul privind iniţierea monitorizarea, evaluarea 
periodică şi aprobarea programelor de studiu la art. 20, 21, 22, 23. Dacă suprapunerea este 
inferioară procentului de 50%, atunci se va proceda la modificarea de conţinut a planului prin 
introducerea unor noi discipline. 

Decizia de a introduce o nouă disciplină în plan şi procedura de urmat în acest caz este 
condiţionată de caracterul acesteia: obligatorie, opţională sau facultativă. Indiferent de caracterul 
disciplinei, procedura de modificare a programului implică departamentul care va gestiona noua 
disciplină, departamentele care au arondate discipline ce înregistrează schimbări în urma introducerii 
noi discipline (reduceri de fond de timp, eliminarea altor discipline) şi facultăţile care administrează 
programul de studii care se ajustează. Lanţul decizional implică avizarea modificărilor de plan de 
către plenul departamentelor implicate, şi consiliile de facultate ce administrează programul şi 
aprobarea de către Senat. Totodată, aceleaşi foruri vor aviza, respectiv, aproba şi programa analitică 
a noii discipline. Procedura se aplică şi atunci când se modifică caracterul (obligatoriu, opţional sau 
facultativ) unei discipline (trece dintr-o categorie în alta). 

Introducerea unei noi discipline cu caracter obligatoriu se va face fără a modifica proporţiile din 
plan (raportul discipline obligatorii – discipline opţionale). Astfel, noua disciplină va fi introdusă prin 
trecerea unei discipline deja existente în categoria disciplinelor opţionale (fiind ataşată unui pachet de 
discipline opţionale), fie prin reducerea fondului de timp al disciplinelor obligatorii deja existente. Se 
recomandă, ca o astfel de modificare să aibă loc în urma unei analize pertinente, dat fiind caracterul 
peren al planului. Anual, în următorii trei ani, directorul de departament care gestionează noua disciplină 
şi decanul facultăţii care administrează programul vor face analize asupra impactului introducerii 
disciplinei, al definitivării locaţiei din plan, respectiv, ajustării descriptorilor.  
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Introducerea unei noi discipline cu caracter opţional se face prin ataşarea acesteia la un pachet de 
discipline opţionale, localizarea fiind condiţionată de nivelul de cunoştinţe necesar pentru parcurgerea acesteia 
şi raporturile de corespondenţă cu disciplinele din aval şi amonte. Disciplinele opţionale din planul de 
învăţământ au caracter temporar, menţinerea lor, fiind determinată de relevanţa, pe de o parte,  pentru 
domeniul şi specializarea în al cărei plan este inclusă, iar pe de altă parte, de relevanţa pentru practica 
economică şi solicitările din partea studenţilor / cursanţilor. Anual, directorul de departament care gestionează 
disciplina opţională şi decanul facultăţii care administrează programul din care face parte disciplina vor face 
analize asupra impactului disciplinei, competenţelor absolvenţilor, utilităţii practice a acesteia, cererilor 
cursanţilor pentru studiul disciplinei. Un impact minor al disciplinei, solicitări inexistente sau reduse ca număr 
conduc la eliminarea disciplinei din plan sau trecerea acesteia în categoria celor facultative. 

Introducerea unei noi discipline cu caracter facultativ se face în urma cererii unui cadru didactic, 
membru al comunităţii academice din Universitate, avizată de directorul de departament, care 
gestionează ramura de ştiinţă de care aparţine disciplina şi aprobată de plenul departamentului şi decanul 
care administrează programul de studii unde se doreşte includerea. Cererea va avea ataşată programa 
analitică a disciplinei şi un memoriu justificativ, din care să rezulte utilitatea acesteia. Disciplinele 
facultative au caracter temporar, ele fiind menţinute în plan atâta vreme cât prezintă interes pentru 
studenţi / cursanţi. Decanul facultăţii, care administrează programul de studii propune eliminarea acesteia 
din plan, dacă timp de trei ani consecutiv, disciplina nu a înregistrat solicitanţi. Întrucât, disciplinele 
facultative nu sunt incluse în taxa de şcolarizare anuală (ce include doar activităţile obligatorii şi 
opţionale) decanii vor solicita anual compartimentelor contabilitate, comunicarea taxei de studiu/student 
la fiecare disciplină cu caracter facultativ inclusă în plan. Titularii acestei discipline îi vor face publicitate  
în rândul studenţilor / cursanţilor.    
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