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Învăţământul la distanţă (ID) este o formă modernă de studiu care 

permite milioanelor de oameni din lume şi, de câţiva ani, miilor de oameni din 

ţara noastră să studieze. 

Pe parcursul studiilor D-voastră acest ghid vă va fi călăuza profesională 

şi vă va lămuri cum decurg activitățile specifice acestei forme moderne de 

învăţământ. Echipa managerială a acestui program de studiu speră ca în 

următoarea perioadă, deloc uşoară, dar, sperăm fructuoasă, să vă poată oferi 

un ajutor substanţial în studiu. 

Vă rugăm, deci, să consideraţi acest Ghid de consiliere, ca fiind un 

asistent util care vă va conduce pas cu pas spre înţelegerea modulului de 

desfășurare a activităților didactice de la fiecare disciplină din planul de 

învățământ. 

 

 

 

 

Echipa managerială a Facultăţii de Istorie și Geografie 

Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă 
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1. Ce este învăţământul la distanţă (ID) ? 

 

Învăţământul la distanţă (ID)  este o formă alternativă de învățământ prin care se 

asigură posibilitatea de formare inițială, de perfecționare sau de conversie profesională a unor 

categorii de cetățeni din varii domenii. 

Învăţământul la distanţă (ID) este o formă de flexibilă de educație care oferă 

studenților/cursanților posibilitatea de a opta personal asupra locului și timpului în care să se 

instruiască. De asemenea, învăţământul la distanţă, ca formă de organizare a proceselor 

didactice, permite studenților de a studia individual, precum și de a desfășura activități de 

învățământ în grup. 

 

Învăţământul la distanţă, denumit și educație la distanță, e-learning sau online 

learning, este caracterizat prin: 

 separarea fizică a cadrelor didactice și studenților în procesul de instruire;  

 înlocuirea orelor de predare cu activităţi de studiu individual şi întâlniri 

periodice, desfăşurarea seminarelor prin sistem tutorial şi, obligatoriu, a tuturor 

activităţilor didactice care dezvoltă competenţe şi abilităţi practice în sistem 

faţă în faţă; 

 utilizarea unor tehnologii informatice diversificate pentru a facilita 

comunicarea student-cadru didactic și student-student; 

 utilizarea tehnologiilor informatice și de comunicare adaptate activităților de 

învățare și evaluare, completate de activități specifice de tutorat; 

 folosirea unei game largi de metode, resurse și tehnologii de instruire și 

comunicare, cum ar fi: conferințe video, tehnici web mediate de internet, 

materiale de studiu adaptate studiului individual tipărite sau în format digital 

disponibile pe platforme informatice sau alte mijloace de stocare. Acestea sunt 

adaptate diversității de conținut din procesul educațional. 

Un program de studii la forma de învăţământ la distanţă se poate desfășura integral la 

distanță sau poate fi o combinație de activități educaționale la distanță și față în față 

desfășurate în instituția de învățământ superior (Blended Learning).  

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) oferă programe de studii ID în 

sistem mixt: studenții primesc materiale de studii pentru studiu individual care sunt 

echivalentul cursurilor de la programele de studii cu frecvență, activitățile didactice tutoriale 

și asistate desfășurându-se față în față, în sălile de seminar și laboratoarele universității. 

Programele de studii ID desfășurate în cadrul Facultății de Istorie și Geografie sunt : 

 Geografie și  

 Geografia turismului. 

 

Programul de studii (specializarea) reprezintă un grup de unități curiculare de 

predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o 

calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă. 

Fiecare program de studii este acoperit cu materiale de studiu adaptate autoinstruirii, 

fiind redactate într-o tehnologie deosebită. Studenţii parcurg individual şi independent 

materialele de studiu beneficiind de sprijin în procesul de învățare din partea coordonatorilor 

de disciplină și a tutorilor. 
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Conţinutul cursurilor urmate de studenţi prin forma ID este identic cu cel al cursurilor 

de la forma cu frecvență, având în plus câteva mijloace alternative de înţelegere şi fixare a 

cunoştinţelor (prelegeri audio-video, biblioteca virtuală, testare de autocontrol on-line). 

Diploma obţinută de către absolvenţii formei de învăţământ la distanţă este aceeaşi cu 

cea obţinută prin programele de învăţământ cu frecvență - diploma de studii superioare a 

Ministerului Educaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţământul la distanţă se desfășoară prin organizarea activităților didactice față în 

față, asociate cu cele la distanță, cu o serie de cursuri online sincrone sau asincrone, 

autoinstruirea studenților fiind facilitată de materiale de studii și resurse educaționale 

alternative. 

Activitățile didactice la distanță presupun:  

 existența materialelor de studiu adaptate studiului individual, realizate în tehnologia 

ID; 

 desfășurarea acestora se poate face online în sistem asincron sau sincron; 

 existența la nivel instituțional a mijloacelor și platformelor informatice care să se 

asigure predarea-învățarea-evaluarea și comunicarea specifice ID; 

 asigurarea accesului studenților și întregului personal implicat în procesul didactic la 

platformele informatice și resursele acestora; 

 existența instrumentelor adecvate pentru monitorizarea și înregistrarea activităților de 

predare, învățare și evaluare desfășurate în acest sistem. 

 

Activitățile didactice față în față presupun:  

 activități programate în prealabil și anunțate în timp util prin orar care se pot desfășura 

în campusul universitar sau în sistem online sincron, de exemplu prin sisteme 

de tip video conferință.  

 obligativitatea participării studenților la aceste activități.  

 

Cursuri online  - constituie o formă de organizare a activităților și resurselor asociate 

unei discipline în care instruirea și comunicarea sunt realizate în principal prin utilizarea 

internetului. Procesul de instruire (predare, învățare și evaluare) este realizat la distanță în 

mod sincron și/sau asincron, utilizând diferite echipamente (laptop, telefon mobil, tablet etc.) 

cu acces la internet.  

 

Cursuri online sincrone – cursuri la care studenții și cadrele didactice participă în 

același timp, dar în locații separate, în general altele decât campusul universitar. Instruirea 

sincronă implică o strategie de învățare structurată, în care activitățile didactice sunt 

programate la ore anunțate din timp, se adresează unor formații de studiu numite clase 

virtuale, iar studenții beneficiază de interacțiuni în timp real. Aceste cursuri sunt oferite 

studenților geografi prin videoconferințe, la clasele virtuale fiind înscriși deopotrivă atât 

studenții de la forma de învățământ cu frecvență cât și la distanță. 

 

Cursuri online asincrone – cursuri în care studenții nu participă la activități didactice 

în același timp cu cadrele didactice, iar conținutul învățării este furnizat prin resurse de studiu 

 

2. Activitățile didactice specifice învăţământul la distanţă 
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la care studenții au acces. Instruirea are la bază materiale dedicate studiului individual, în 

format tipărit sau digital, introduse pe platforme specializate de management al predării, 

învățării și evaluării de tip e-learning. Cursurile online asincrone nu implică interacțiuni în 

timp real între participanți. 

 

Materiale de studiu în tehnologie ID - material de studiu aferente programelor de 

studii ID adaptate autoinstruirii, realizate integral în tehnologie ID. 

 

Resurse educaționale alternative – resurse online menite să faciliteze învățarea, puse 

la dispoziția studenților (filme, prezentări multimedia, turoriale video, demonstrații online 

etc.) și care sunt inserate în materialele de studii și în prezentări PPT postate de către fiecare 

coordonator de disciplină pe platforme informatice (Moodle, Google Classroom, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Cele două programe de studii organizate de Facultatea de Istorie și Geografie – 

Geografie și Geografia Turismului sunt acreditate prin Hotărârea de Guvern nr. 966 din 

29.09.2011. 
Acreditarea și evaluarea periodică constituie procese de recunoaștere publică conform 

căreia programele de studii la forma ID oferite de Universitatea “Ștefan cel Mare” (USV) din 

Suceava îndeplinesc cerințele minime stabilite prin standardele specifice și indicatorii de 

performanță ai acreditării, respectiv evaluării periodice impuse de către Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).  

Acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii oferă studenților înscriși la 

un program de studii la forma ID garanția că USV are: 

 planuri de învățământ echivalente cu cele de la forma de învățământ cu 

frecvență (IF), care includ activități specifice ID; 

 personal calificat pentru a utiliza tehnologiile ID; 

 resurse de învățare, echipamente și platforme informatice adecvate pentru 

predare, învățare, evaluare, comunicare, respectiv asigură accesul și suportul 

specific studenților și personalului didactic; 

 resurse financiare și baze de practică pentru derularea programelor de studii; 

 politică de management a calității și de promovare a programelor de studii la 

forma ID care respectă etica profesională. 

 

 

 

 

 
 

 

Universitatea "Ştefan cel Mare Suceava" prin Facultatea de Istorie şi 

Geografie oferă programe de studii ID şi elaborează planurile de învăţământ în 

concordanţă cu misiunea și obiectivele specializărilor, astfel încât să asigure o 

pregătire echivalentă celei de la forma de învăţământ cu frecvență. 

 

3. Organizarea programelor de studii ID 
 

 

4. Organizarea procesului de învățământ 
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Programele de studii ID se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate 

pentru aceleaşi programe de studii de la învăţământul cu frecvență și cuprind activități 

didactice specific ID. 

Disciplinele, numărul de credite repartizat disciplinelor și forma de evaluare finală se 

mențin ca în planul de învățământ de la forma de învăţământ cu frecvență. 

Durata de şcolarizare este de 3 ani, aceeași cu cea de la forma de învățământ cu 

frecvență.  

În cadrul fiecărei discipline se cuantifică următoarele tipuri de activităţi: 

 activităţi de tutorat (AT), care constau din întâlniri față în față în campus/online 

sincron prin platforme informatice (Google Meet) şi evaluare pe parcurs de tip 

teme de control (TC) prin platforme informatice în sistem online asincron 

(platforma Moodle), echivalentul orelor de seminar de la forma de învăţământ cu 

frecvență; 

 activităţi aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau 

practică de la forma de învăţământ cu frecvență, activități care se organizează față în 

față în campus/online sincron sau pe teren (practica de specialitate); 

 orele de curs de la forma de învăţământ cu frecvență sunt echivalate prin 

studiu individual (SI denumite și activități de autoinstruire), pe baza resurselor de 

învățare specifice ID. 

Participarea la activitățile de tutorat și cele aplicative asistate sunt obligatorii și se 

desfășoară conform unui orar afișat pe site-ul facultății (https://fig.usv.ro/).  

Conţinutul cursurilor /materialelor de studiu pentru forma ID este identic cu cel al 

cursurilor de la forma de învățământ cu frecvență (IF), având în plus câteva mijloace 

alternative de înţelegere şi fixare a cunoştinţelor: rezumate, teste de autoevaluare ce însoțesc 

fiecare capitol / unitate de învățare și care se pot parcurge on-line folosind materialele de 

studiu introduse pe platforma informatică Moodle, prelegeri audio-video, filme documentare, 

prezentări multimedia, turoriale video, demonstrații online etc. Aceste resurse educaționale 

alternative sunt inserate în materialele de studii și în prezentări PPT postate de către fiecare 

coordonator de disciplină pe platforme informatice (Moodle, Google Classroom). 

 

 

 
 

 

 

 

Personalul didactic implicat în activitățile ID din cadrul celor două programe de studii – 

Geografie și Geografia turismului este format din:  

 coordonatori ai programelor de studii,  

 coordonatori de disciplină și  

 tutori de discipline care conduc activitățile tutoriale, activitățile asistate, practica de 

specialitate și îndrumarea studenților pentru elaborarea lucrării de licență. 

Coordonatorii de discipline îndeplinesc și rolul de tutori de discipline și sunt cadre 

didactice titulare. 

Tutorele de disciplină îndrumă studentul pe parcursul unui program de studii 

universitare ID. Îndrumarea se face individualizat și/sau în grup, prin întâlniri directe – față în 

față în campusul universitar sau online în sistem sincron sau asincron prin platforme 

informatice și constă în direcționarea studiului și evaluarea periodică a parcursului academic 

al studenților. 

 

5.  Personalul didactic 
 

https://fig.usv.ro/
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Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie desemnează, 

pentru fiecare an de studiu, un îndrumător de an dintre cadrele didactice titulare. Sarcina 

acestuia constă în: 

 îndrumarea studenţilor privind opţiunile profesionale (specializare din 

domeniul de licenţă),  

 organizarea activităţii lor didactice,  

 armonizarea preferinţelor pentru disciplinele opţionale şi facultative etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile didactice ID aferente disciplinelor din planul de învățământ diferă de cele  

specifice formei IF.  

Astfel, orele de curs de la IF sunt înlocuite de către materialele de studiu specifice 

care suplinesc prezența profesorului. Materialele de studiu sunt concepute într-o manieră 

atractivă care să ofere studentului pe lângă cunoștințele teoretice specifice fiecărei discipline 

și posibilitatea de fixare a acestora prin secțiuni rezervate unor concluzii, rezumate, teste de 

autoevaluare cu răspunsuri la finalul materialelor. De asemenea în fiecare material de studiu 

coordonatorul disciplinei face precizări asupra modului de evaluare finală, a eventualelor 

teme de control pe care studentul este obligat să le întocmească și să le trimită în timp util pe 

platformele electronice agreate de USV, precum și asupra ponderii notelor de la evaluarea pe 

parcurs la nota finală. 

Materialele de studiu tipărite se distribuie studenților la începutul fiecărui semestru de 

către secretariatul FIG, fiind postate într-o bibliotecă virtuală 

(http://atlas.usv.ro/www/id/biblioteca_virtuala.php), precum și pe platforma Moodle 

(http://www.platforma.id.usv.ro/). 

Activitățile tutoriale și cele asistate se desfășoară atât în campusul universitar față în 

față, după un orar afișat la începutul fiecărui semestru pe site-ul Facultății de Istorie și 

Geografie, la secțiunea Anunțuri (https://fig.usv.ro/avizier/), online pe platformele 

informatice agreate de USV, cât și în teren, prin aplicații de o zi.  

Practica de specialitate pentru anii 1 și 2 se desfășoară pe parcursul semestrelor 2 și 4, 

constând dintr-o aplicație de teren de 7 zile pe un traseu care este stabilit de coordonatorul de 

practică împreună cu studenții participanți. În ultima zi de aplicație are loc evaluarea 

studenților care constă din completarea unui chestionar. 

 

 

 

 

 
 

 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava dezvoltă și implementează sisteme de 

evaluare a rezultatelor învățării echivalente cu cele tradiționale din punct de vedere al 

eficienței, integralității și integrității. 

 

6.  Desfășurarea activităților didactice ID 
 

 

7.  Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a 
anilor de studiu 

 

http://atlas.usv.ro/www/id/biblioteca_virtuala.php
http://www.platforma.id.usv.ro/
https://fig.usv.ro/avizier/
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Evaluarea formativă (continuă, pe parcursul semestrului) și sumativă (finală) se 

centrează pe rezultatele învățării, oferă feedback studenților și stă la baza proiectării structurii 

planurilor de învățământ și resurselor de învățământ.  

Evaluarea formativă (continuă) la programele de studii ID se realizează în sistemul de 

tutorat prin: 

 teste de autoevaluare cu indicații și răspunsuri, 

 lucrări de verificare,  

 teste practice, 

 studii de caz etc., inserate în materialele de studiu și/sau postate pe platforme 

informatice, prin care studenții pot să-și aprecieze propriul progres și să 

reflecteze asupra abordării viitoare a învățării, precum și 

 în cadrul întâlnirișor directe față în față. 

Evaluarea sumativă (finală) la programele de studii ID este identică cu cea de la forma 

de învățământ cu frecvență. 

Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ ID sau IF al unui program 

de studii se încheie cu o evaluare finală. 

Evaluarea finală a studenţilor la fiecare activitate didactică se realizează: 

 la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al specializării pe 

care studentul o urmează; 

 (b) la disciplinele opţionale sau facultative cuprinse în planul de învăţământ al 

specializării, discipline pentru care studentul şi-a exprimat opţiunea în scris. 

Evaluarea finală se realizează în sesiuni programate semestrial prin examene, colocvii 

sau probe practice, care se desfășoară obligatoriu în prezența coordonatorului de disciplină și 

a tutorilor sau cadrelor didcatice care au desfășurat activitați didactice aplicative. 

Formele de evaluare finală sunt prevăzute în planul de învăţământ. 

Nota finală la o disciplină se determină astfel: 

 cel puţin 40% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului, 

prin verificări succesive, teme de control; 

 cel mult 60% din notă constituie rezultatul evaluării la examenul final. 

La oricare dintre cele două componente, nota minimă de promovare este 5. 

Evaluarea finală la o disciplină este condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe 

(prezenţa la activitatea didactică, elaborarea unor lucrări pe parcurs/teme de control, verificări 

etc.), care sunt anunţate studenţilor la începutul semestrului. Fiecare semestru se încheie 

printr-o sesiune de examene.  

 În fiecare an universitar se organizează două sesiuni de examene şi două sesiuni de 

restanţe, câte una aferentă fiecărui semestru. Calendarul sesiunilor şi durata acestora este 

stabilită anual de Senatul Universităţii. 

 

 Precizări privind sistemul de credite transferabile 

 Fiecare disciplină din planul de învăţământ este prevăzută cu un anumit număr de 

credite transferabile exprimate printr-o valoare numerică. 

 Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al 

studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din 

planul de învăţământ. Un credit este echivalat cu 25 ore fizice.  

 Punctele obţinute la o disciplină rezultă prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei 

cu nota obţinută de student. 

 Creditele se acordă şi se contabilizează numai pentru disciplinele obligatorii şi cele 

opţionale. Creditele repartizate unei discipline se acordă studentului cu condiţia îndeplinirii 

tuturor obligaţiilor şcolare aferente disciplinei şi după obţinerea notei de promovare (5 – nota 

minimă de promovare a unei discipline). 
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Studentul care a luat minim nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la o disciplină 

cuprinsă în planul de învăţământ, a acumulat, în mod necesar, şi creditele alocate disciplinei 

respective. 

 Numărul de credite pentru un semestru la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din 

Suceava este de 30. 

 Pentru promovarea unui an de studiu studentul are obligaţia să acumuleze numărul 

de 60 de credite prevăzute în planul de învăţământ. 

 Trecerea în anul următor de studiu este condiţionată de acumularea unui minimum 

de 45 de credite din anul de studiu în care este înscris studentul. 

 Prezentarea la examenul de licenţă este condiţionată de acumularea a 180 de credite 

în cei 3 ani de studiu. 

  

Finalizarea studiilor 
Studiile universitare de licenţă se încheie cu un examen de licenţă. 

Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc titlul de licenţiat în 

domeniul pe care l-au urmat, confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă, 

însoţită de suplimentul la diplomă, în care se consemnează programul de studiu urmat, 

precum şi alte detalii privind activitatea didactică depusă de student pe parcursul anilor de 

studiu, conform formatului european standard. 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de: 

- acumularea tuturor creditelor prevăzute în planul de învăţământ; 

- obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică. Acest certificat se eliberează de 

catedra de limbi moderne din USV, pe baza unei proceduri stabilite de comun acord cu 

facultatea organizatoare a examenului, la solicitarea studentului, cu achitarea unei taxe. 

Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6,00, în 

condiţiile în care fiecare probă trebuie să fie promovată cu cel puţin nota 5, permiţând 

acumularea creditelor prevăzute în planul de învăţământ. 

Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de 

studii universitare de licenţă şi o situaţie şcolară.  

Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor îl pot susţine în 

orice altă sesiune, în condiţiile stabilite de lege, cu respectarea hotărârilor Senatului 

Universităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

  Centrul de Învățământ la distanță și Formare Continuă din Universitatea “Ștefan cel 

Mare” din Suceava implementează un program de management al calității pentru menținerea 

obiectivelor programelor de studii ID – Geografie și Geografia turismului, la cerințele 

criteriilor de acreditare elaborate  de ARACIS.  

 În acest scop, studenții participă activ la: 

 evaluarea procesului didactic și de comunicare conform procedurii PO-ID-01 

Monitorizarea și evaluarea procesului didactic și de comunicare în cadrul 

programelor de studii ID; 

 evaluarea periodică a performanțelor personalului implicat în desfășurarea programul 

de studii ID, conform porcedurii PO-ID-05 Procedura Evaluarea periodică a 

performanțelor întregului personal implicat în programul de studii ID: 

 

8. Evaluarea diferitelor activităti ID de către studenți 
 

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-01%20Monitorizarea%20si%20evaluarea%20procesului%20didactic%20si%20de%20comunicare_Ed1rev1_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-01%20Monitorizarea%20si%20evaluarea%20procesului%20didactic%20si%20de%20comunicare_Ed1rev1_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-05%20Evaluarea%20periodica%20a%20performantelor%20personalului%20didactic%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-05%20Evaluarea%20periodica%20a%20performantelor%20personalului%20didactic%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
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 evaluarea semestrială a fiecărui material de studiu; 

 evaluarea semestrială  a activităților applicative AT / AA; 

 evaluarea practicii de specialitate. 

Studenții vor face cele două tipuri de evaluări prin completarea unor chestionare online postate pe 

platforma Moodle la adresa http://www.platforma.id.usv.ro/course/view.php?id=866 la solicitarea 

coordonatorului de program de studii ID. 

 

 

 

 
 
 
 

 Anunțurile importante se postează pe site-ul facultății (https://fig.usv.ro/). La 

secțiunea Studenți, Anunțuri (https://fig.usv.ro/avizier/) vă puteți înscrie cu adresa 

dumneavoatră de mail și veți primi automat toate informațiile legate de activitatea 

didactică, orarul, etc.  

 Taxele diverse (de școlarizare, de reexaminare, etc.) se pot achita on-line accesând 

linkul: https://www.taxeusv.ro/product-category/taxe-scolarizare/. 

 Situația școlară se poate vizualiza pe platforma școlaritate USV, la adresa web: 

scolaritate@usv.ro. 

User: Prenume.Nume@student.usv.ro 

Parola: Student****** (****** sunt ultimile 6 cifre ale CNP-ului) 

 Userele și parolele se comunică pe Avizier FIG (https://fig.usv.ro/avizier/). Pentru a 

accesa platforma este necesar să folosiți aplicaţia dumneavoastră preferată pentru 

navigare pe internet (browser, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Netscape, 

Safari).  

 Cursurile / materialele de studiu sunt postate pe platforma e-learning Moodle care se 

accesează la adresa http://www.platforma.id.usv.ro/. Userul şi parola sunt identice cu 

cele folosite pentru vizualizarea situației școlare. 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamentele ce vizează diferite aspecte ale activității didactice importante pentru 

studenți se găsesc la adresa: https://ceac.usv.ro/documente-usv/regulamente-usv/. 

Aceste documente sunt: 

 R05 - Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor; 

 R12 - Regulament cadru privind evaluarea studenţilor; 

 R53 - Regulament cadru de acordare a burselor a altor forme de sprijin material; 

 R75 - Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru 

învățământulsuperior; 

 Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din USV. 

 

 

 

9. Resurse on-line 
 

 

10. Regulamente ce vizează diferite aspecte ale activității 
didactice importante pentru studenți 

 

http://www.platforma.id.usv.ro/course/view.php?id=866
https://fig.usv.ro/
https://fig.usv.ro/avizier/
https://www.taxeusv.ro/product-category/taxe-scolarizare/
mailto:scolaritate@usv.ro
https://fig.usv.ro/avizier/
http://www.platforma.id.usv.ro/
https://ceac.usv.ro/documente-usv/regulamente-usv/
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/regulamente/R05_RAPS_Ed.4.rev.4_07.10.2021_site.pdf
https://usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R12_Ed%204rev0_30.04.2020_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/regulamente/R53%20Regulament%20cadru%20de%20acordare%20a%20burselor_Ed3rev1_07.10.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/regulamente/R75%20Desfasurarea%20activitatilor%20did%20online_ed1rev0_08.10.2020.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/regulamente/R75%20Desfasurarea%20activitatilor%20did%20online_ed1rev0_08.10.2020.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/regulamente/R75%20Desfasurarea%20activitatilor%20did%20online_ed1rev0_08.10.2020.pdf
https://usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/Codul%20drepturilor%20si%20obligatiilor%20studentului%20din%20USV.pdf
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Ghidul de norme etice privind utilizarea tehnologiilor bazate pe Internet pentru 

accesarea resurselor de învățământ oferite prin platforme informatice este elaborat de Centrul 

de Învățământ la Distanță și Formare Continuă (CIDFC) din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava și urmărește stabilirea regulilor de conduită în vederea exploatării în bune 

condiții a resurselor IT (site, platformă e-learning, e-mail etc.) în beneficiul utilizatorilor 

(studenți ID, cadre didactice și secretariat). 

 

Norme 

 

1. Aplicarea Codului de Etică Universitară a Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava 

în ceea ce privește orice fel de activitate pentru învățământul la distanță sunt 

obligatorii. Codul se găsește în Carta USV. 

2. Materialele în format electronic ale CIDFC (site, platformă e-learning, biblioteca 

virtuală etc.) sunt destinate informării studenților înscriși la formele de învățământ la 

distanță. 

3. Resursele IT specifice programelor de studii ID, respectiv platforma e-learning, 

platforma școlaritate, emailul și biblioteca virtuală, sunt accesibile studenților care 

sunt înmatriculați la învățământul la distanță, cu precizarea că aceștia au plătit taxele 

de școlarizare pentru această formă de învățământ la termenele stabilite de către 

Senatul Universității. 

4. Conținutul materialelor de studiu în tehnologie ID, distribuite în format electronic, 

sunt proprietatea Universității „ Ștefan cel Mare” din Suceava. Distribuirea acestora 

este posibilă numai cu acordul scris al autorului. Redistribuirea materialelor fără 

acordul autorului se consideră infracțiune prin încălcarea drepturilor de autor 

(copyright) și se pedepsește conform legii. 

5. Dreptul la libera exprimare este permis atât timp cât aceasta nu violează drepturile 

fundamentale ale altor persoane, drepturi recunoscute de Constituția României și 

Carta Universitară. Sunt încurajate dezbaterile de idei și discuțiile pe platforma e-

learning, atât timp cât fiecare persoană respectă partenerii de dialog evitând injuriile 

sau alte forme de atac la persoană. 

6. Fiecare student înscris la programele de studii ID este responsabil pentru acțiunile 

sale. Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava nu poate fi trasă la răspundere 

pentru acțiunile studenților ce încalcă legea sau Regulamentele universitare. 

Universitatea va face demersurile necesare pentru înlăturarea prejudiciilor create, în 

cel mai scurt timp. 

7. Studenții au dreptul să acceseze resursele în format electronic pe platforma e- 

learning de pe site-ul http://www.platforma.id.usv.ro/. 

8. Adresele de e-mail ale cadrelor didactice (coordonatori de discipline, tutori de 

discipline) sunt făcute publice prin intermediul site-ului fiecărei facultăți din 

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava. Este interzisă utilizarea lor în alt scop 

decât cel de comunicare asupra procesului didactic. 

9. Fiecare persoană va manifesta respect față de ceilalți membri ai comunității 

academice, cursanți sau profesori, având o comportare civilizată și respectând 

normele colectivității din care face parte. 

 

11. Ghid de norme etice privind utilizarea tehnologiilor 
bazate pe internet pentru accesarea resurselor de 
învățământ oferite prin platforme informatice 

http://www.platforma.id.usv.ro/
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Termeni şi condiţii de utilizare a platformei e-Learning a 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

 

1. Acceptarea condiţiilor 

 

 Platforma e-Learning a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

administrată de Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (CIDFC), se 

poate accesa la adresa: http://www.platforma.id.usv.ro/. 

 Folosirea platformei presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor 

expuse mai jos. 

 Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul 

platformei, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează platforma. Utilizatorii 

vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le 

putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, 

utilizatorii trebuie să înceteze accesarea platformei.  

 

2. Descrierea serviciilor 

 

 Platforma oferă utilizatorilor săi, prin intermediul aplicaţiilor sale, o vedere 

generală a ofertei educaţionale a universităţii, mijloace de informare şi comunicare, un 

mediu de colaborare util în derularea activităţilor educaţionale curente, un mijloc eficient 

de evaluare internă a performanţelor educaţionale. Platforma realizează, prin aportul 

utilizatorilor săi, un depozit de informaţii, materiale didactice, din domenii şi specializări 

diferite. Platforma are ca principal obiectiv realizarea unui mediu interactiv de comunicare 

şi consultare a documentelor oferite şi de participare la activităţile virtuale iniţiate. 

    

3. Condiţii de acces 

 

 Accesul utilizatorilor la serviciile şi informaţiile din cadrul platformei este protejat 

prin "nume utilizator" şi "parolă". Recomandarea noastră este să nu dezvăluiţi nimănui 

datele de acces. Platforma nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje 

sau telefoane nesolicitate. Nu dezvăluiţi aceste date persoanelor care vă cer acest lucru. 

Mai mult, aveţi obligaţia de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate şi de 

a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncţionalitate către personalul de administrare a 

platformei. 

 Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să:  

(a) comunicaţi informaţii personale reale, exacte, actuale şi complete şi  

(b) să le actualizaţi de câte ori este nevoie, pentru a menţine aceste informaţii reale, 

exacte, actuale şi complete. 

 Dacă veţi furniza informaţii nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, există 

suspiciunea că informaţiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete. În această 

situație administratorul platformei are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul 

dumneavoastră de utilizator.  

 „Numele de utilizator" şi „parola" pentru noii utilizatori vor fi generate automat de 

administratorul platformei, la începutul fiecărui an universitar, pe baza datelor personale 

furnizate cu ocazia concursurilor de admitere. 

 În cazul în care utilizatorii nu au comunicat datele minime necesare pentru crearea 

„numelui de utilizator" la începutul anului universitar, acestea vor fi preluate de către 

http://www.platforma.id.usv.ro/
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tutore. 

 Utilizatorii pot solicita asistenţă privind „numele de utilizator" la adresa de email 

scolaritate@usv.ro. Utilizatorii au obligaţia de a semna mesajele cu numele complet, 

facultatea, specializarea/programul de studiu, anul de studiu și CNP-ul. 

 Administratorul are dreptul de a arhiva orice corespondenţă cu utilizatorii 

platformei, realizată prin intermediul emailului. 

 Vă recomandăm ca la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a platformei să închideţi 

contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideţi la sfârşitul 

sesiunii şi fereastra browser-ului în care aţi lucrat. 

 

4.   Practici generale privind utilizarea şi stocarea 

 

 Platforma poate stabili un set de practici generale şi limitări privind utilizarea 

serviciilor. Astfel, dimensiunea maximă a unui fişier ce poate fi încărcat pe server este de 2 

MB. 

 

5.   Conţinut 

 

 Prin prezentul acord, acceptaţi ca toate informaţiile - date, text, software, fotografii, 

grafice, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau 

transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa 

acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, şi nu platforma, sunteţi în 

întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi şi le puneţi la 

dispoziţie în mod public pe contul dvs. de pe platformă.  

 Platforma monitorizează, dar nu controlează, conţinutul transmis, şi astfel nu 

garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.  

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de platformă pentru a: 

• încărca, publica sau transmite orice conţinut care este ilegal, defăimător, 

ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei 

persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator; 

• intimida, ofensa sau răni minorii, în orice mod sau sub orice formă; 

• falsifica datele de identificare sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a 

deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul platformei 

sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ 

de pe o pagină a utilizatorului respectiv); 

• încărca, posta, difuza sau transmite orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul 

legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, 

românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile 

confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a 

relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);  

• încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conţinut care încalcă orice patent 

sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate 

ale oricărui terţ; 

• încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale 

promoţionale, oferte comerciale, informaţii cu caracter politic, "junk mail", 

"spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări; 

• încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conţine viruşi sau orice 

alt tip de cod, fişiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să 

limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de 

telecomunicaţii; 

mailto:scolaritate@usv.ro
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• interveni sau întrerupe serviciile / serverele / reţelele conectate la platformă sau 

să încalce orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente; 

• încălca în mod intenţionat sau nu, orice lege locală, naţională sau internaţională, 

dar nu limitat la orice regulament care are valoare de lege; 

• promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, 

promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau 

pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale;  

• a folosi pagina personală sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca 

pagina, plecând de la alt link decât cel existent în cadrul platformei, sau ca 

modalitate de intrare pe alt site personal. 

 

6.    Legături la alte pagini de internet 

 

 Platforma poate conţine legături către pagini de internet ale unor terţe părţi. 

Posibilitatea de a crea aceste legături este dată utilizatorului ca un avantaj; platforma nu 

deţine niciun control asupra site-urilor de acest fel.  

 Platforma nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu 

sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale 

de pe sau disponibile pe astfel de site-uri). 

 

7.   Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală 

 

 Platforma dă posibilitatea utilizatorului de a folosi o anumită zonă pentru a depozita 

documente pentru uzul său personal sau pentru a le pune la dispoziţia altor persoane. Toate 

informaţiile expuse, transmise sau conţinute pe platformă, inclusiv, dar nelimitându-se la 

meniuri, articole, texte, fotografii, ilustraţii, înregistrări audio şi video, mărci de fabricaţie, 

mărci de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor şi de proprietate 

intelectuală. 

 Conţinutul este deţinut de către platformă şi utilizatorii autorizaţi. Utilizatorul 

poate folosi copii, să le distribuie şi transmită conţinutul numai în măsura în care aceasta se 

face ca parte a folosirii datelor personale ale autorului şi cu acordul acestuia. Utilizatorul 

acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, 

furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce 

marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut. 

 

8.   Modificări ale serviciului 

 

 Platforma îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment sau la anumite 

intervale de timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie 

(în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteţi de acord că 

platforma nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau 

instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.  

 

9.  Încetarea colaborării 

 

 Sunteţi de acord ca platforma prin admistratorul său, dacă consideră de cuviinţă, 

să vă poată bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de 

care beneficiaţi sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru 

orice motiv, inclusiv, dar nu limitat, la lipsa de folosire, sau dacă platforma consideră că 

aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul prezentului acord. 
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 Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, 

conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi 

luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că platforma poate dezactiva sau şterge imediat 

fişierele şi toate informaţiile în legătură cu acesta din contul personal şi/sau să interzică 

orice acces ulterior la astfel de fişiere. Mai mult, sunteţi de acord că platforma nu va fi 

răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea 

şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul 

platformei. 

 

10.  Limitarea răspunderii 

 

 Prin prezentul acord, platforma nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care 

anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse, nu pot fi stocate sau 

nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. Platforma nu îşi asumă nicio 

răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau 

inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe platformă. Utilizatorii vor folosi 

informaţiile furnizate în cadrul platformei pe propria răspundere, iar în cazul unei 

daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că 

platforma va fi absolvită de orice răspundere. 

 

11.  Despăgubiri 

 

 Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi platforma de orice pretenţii sau 

cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană 

sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul materialului personal sau datorită 

folosirii serviciilor platformei, violării prezentului acord sau violării oricăror drepturi ale 

acelui terţ. 

 

12. Încălcarea condiţiilor 

 

Orice încălcare a acestor condiţii de utilizare va fi comunicată administratorului platformei 

la adresa de email scolaritate@usv.ro. 
 

 

 

 

 

Întocmit, 

Coordonator de program de studii, 

Conf.univ.dr.ing. Daniela Alexandra Popescu  

 

Data 

9.02.2022 
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