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Procedura de soluţionare a sesizărilor privitoare

la activitatea ID

1. Cadrul general de aplicare a prezentei proceduri

Prezenta procedură descrie metodele de depunere, soluţionare şi monitorizare a
sesizărilor privitoare la activitatea ID din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”
implicată în programele ID. Prezenta procedură se aplică în cadrul
Departamentului ID al Universităţii.

1.1 Documentele externe Universităţii care stau la baza prezentei proceduri
sunt:

1.1.1 Legea nr. 89/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

1.1.2 Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
1.1.3 Ordin privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de

învăţământ superior, nr. 3928 din 21.04. 2005
1.1.4 Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii
în Învăţământul Superior, Bucureşti 2006

1.1.5 Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii
universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, ghid aprobat de
Consiliul ARACIS în şedinţa din 17 noiembrie 2006

1.1.6 Legea 1/2011

1.2 Documentele interne care stau la baza prezentei proceduri sunt:
1.2.1 Manualul Calităţii al Universităţii
1.2.2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru

ID din Universitatea Nicolae Titulescu.

2. Termeni şi definiţii

2.1 Învăţământul la distanţă este o formă de învăţământ flexibilă a cărei necesitate,
utilitate şi posibilitate de realizare derivă din dezvoltările recente din domeniul
tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor.
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2.2 Învăţământul la distanţă este un proces educaţional care pune la dispoziţia
studenţilor resurse de învăţământ având următoarele caracteristici:

 separarea în timp şi spaţiu a studenţilor în raport cu instituţia care oferă
programe de studiu, a studenţilor între ei şi a studenţilor faţă de resursele
de învăţământ şi cadrele didactice;

 interacţiunea între studenţi şi instituţia care oferă programe de studiu, cu
ceilalţi studenţi şi între studenţi şi resursele de învăţământ se realizează
prin unul sau mai multe medii de comunicare bidirecţionale;

2.3 Învăţământul la distanţă are drept principale caracteristici utilizarea tehnologiilor
informaţionale ca suport de informare, cunoaştere şi comunicare bidirecţională,
munca individuală independentă a studenţilor respectiv activitatea de îndrumare
şi coordonare a cadrelor didactice – coordonatori de disciplină sau tutori.

2.4 Învăţământul la distanţă implică utilizarea unei game  largi de tehnologii de
învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive,
multimedia, cursuri televizate, tehnologii de învăţare prin intermediul
calculatorului şi a Internetului.

2.5 Coordonatorii de disciplină sunt acele cadre didactice titulare din instituţia de
învăţământ superior organizatoare şi îndeplinesc aceleaşi standarde ca la
forma de învăţământ cu frecventa.

2.6 Tutorii sunt acele cadre didactice desemnate să îndrume studenţii pe parcursul
unui program de instruire. Ei pot fi cadre didactice universitare titulare sau
asociate (specialişti în domeniu, cadre didactice din învăţământul
preuniversitar) care au instruire în tehnologia ID. Tutorii trebuie să fie absolvenţi
de studii superioare şi să participe periodic la programe de pregătire în
domeniul tehnicilor ID.

3. Descrierea procedurii

3.1 În vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor de învăţământ oferite de
Universitate la forma ID, studenţii, cadrele didactice, personalul auxiliar sau
orice persoană fizică sau juridică implicată direct sau indirect în activităţile
derulate la ID poate să formuleze sesizări cu privire la sincopele, nemulţumirile
precum şi orice alte aspecte care afectează procesul de învăţământ.

3.2 Sesizările pot fi făcute în două forme: în formă electronică respectiv în formă
scrisă.

3.3 Pentru ca o sesizare făcută în formă electronică să poată face obiectul
prezentei proceduri ea va trebui să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile:
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 aspectele sesizate să aibă legătură cu activitatea curentă derulată la
forma de învăţământ la ID

 în email-ul care aduce la cunoştinţă sesizarea să existe următoarele
elemente de identificare e sesizantului: nume, prenume, cod numeric
personal, facultatea la care este student şi anul de studii

 să fi fost transmisă către una dintre adresele:
departament_idd@univnt.ro sau office@univnt.ro

3.4 Pentru ca o sesizare făcută în formă scrisă să poată face obiectul prezentei
proceduri ea va trebui să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile:

 aspectele sesizate să aibă legătură cu activitatea curentă derulată la
forma de învăţământ la ID

 în textul sesizării să existe suficiente elemente pentru ca sesizantul să
poată fi identificat şi să i se poată răspunde

 sesizarea să fie semnată şi datată
 sesizarea să fie înregistrată la registratură
 sesizarea să fie depusă la Secretariatul ID

3.5 Odată depusă la Secretariatul ID, sesizarea va fi analizată şi i se va oferi o
rezoluţie în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării la
registratură sau data recepţionării pe server-ul Universităţii. Rezoluţia va fi
transmisă prin e-mail sesizantului.

4. Răspundere şi responsabilităţi

4.1 Secretariatul ID este responsabil pentru:
4.1.1 primirea şi clasificarea sesizărilor atât în forma scrisă cât şi în forma

electronică;
4.1.2 transmite o copie a sesizării spre analiză conducerii facultății
4.1.3 arhivarea pe o perioadă de un an a tuturor sesizărilor primite în formă

scrisă;
4.1.4 transmiterea prin e-mail a rezoluţiilor către sesizanţi;
4.1.5 analizarea preliminară a sesizărilor înainte de a fi prezentate

Directorului ID.
4.1.6 oferirea de rezoluţii sesizărilor în limitele atribuţiilor şi competenţelor în

legătură cu aspectelor sesizate sau ca urmare a unei indicaţii primite
din partea Directorului ID şi a conducerii facultăţii sau Universităţii.

4.2 Departamentul IT este responsabil pentru:
4.2.1 Arhivarea pe suport optic/magnetic pe o perioadă de un an a tuturor

sesizărilor primite în formă electronică;
4.2.2 Arhivarea pe suport optic/ magnetic pe o perioadă de un an a tuturor

rezoluţiilor transmise în formă electronică;

4.3 Directorul Departamentului ID are răspunderea de a:
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4.3.1 lua act de aspectele sesizate şi de a depune toate diligenţele necesare
pentru rezolvarea aspectelor sesizate şi oferirea într-un timp cât mai
scurt a unei rezoluţii;

4.3.2 semnala Consiliului Departamentului ID precum şi tuturor factorilor de
decizie aspectele care stau la baza nemulţumirii sesizantului;

4.3.3 monitoriza procesul de soluţionare a sesizărilor;


