
Cerinţe generale către materialele didactice pentru studiile la distanţă

Materialele didactice pentru studiul la distanţă trebuie să conţină :
1. Cicluri de prelegeri(conspecte) cu recomandări pentru studierea disciplinei.
2. Culegeri de probleme şi exerciţii cu rezolvări sau chestionare cu răspunsuri.
3. Instrucţiuni metodice de executare a seminarelor, lucrărilor de verificare,

proiectelor de an (cu exemple şi material informativ).
4. Instrucţiuni metodice pentru executarea lucrărilor de laborator cu indicarea

utilizării aparatelor de măsură şi aparatelor de testare.
5. Instrucţiuni metodice pentru stagiile de practică.

Ciclul de prelegeri trebuie să aibă un volum de aproximativ 5 pagini A4 pentru o oră din
planul de studiu la învăţământul de zi; instrucţiunile metodice, chestionarele şi culegerile de
probleme nu mai mult de 3 pagini A4 pentru o oră de seminare la învăţământul de zi, lucrările şi
proiectele de an până la 6 coli de tipar, iar lucrările de verificare – 3 coli de tipar.

Structura materialelor didactice trebuie să fie pe capitole, teme lecţii(prelegeri),
paragrafe, puncte, subpuncte. Fiecare lecţie trebuie să aibă un volum pe care studentul sa-l poată
studia într-un seans de 1,5-2 ore. Conţinutul lecţiei trebuie să fie ca prelungire a lecţiei
precedente  şi să înceapă cu o sinteză a acesteia, după care urmează descrierea scopului lecţiei
date, rezultatele aşteptate şi conţinutul subiectului lecţiei. Subiectele tratate trebuie să fie
prezentate secvenţial, iar temele să fie constituite pe baza celor prezentate anterior şi cu referire
la acestea.  Expunerea materialului se însoţeşte de exemple, probleme şi exerciţii cu rezolvări,
ilustraţii.

Pentru uşurarea însuşirii cursului instalat pe internet, materialul trebuie să aibă
posibilitatea consultării automate a unor noţiuni, definiţii şi a. Pentru a consulta în text se scriu
cu alt caracter cuvintele respective şi, cu ajutorul unui program special, noţiunile şi definiţiile
respective din text se afişează pe ecran. Pentru noţiunile care lipsesc în text se alcătuieşte un
glosar special la sfîrşitul cursului.

Materialele didactice trebuie să constituie o gamă largă de procedee care facilitează
reţinerea subiectului: rezumate, concluzii, utilizări, exemple ilustrate e.t.c. Ele trebuie să includă
testele de control şi să fie prezentate atractiv într-un format convenabil.

Oformarea cursurilor să fie în conformitate cu indicaţiile privind cerinţele către pregătirea
materialelor pentru editare.

Structura materialelor didactice este următoarea:
1. Foaie de titlu

a. Denumirea universităţii (UTM)
b. Facultatea
c. Catedra
d. Denumirea cursului(instrucţiunii ş.a.)
e. Autorul
f. Destinaţia
g. Anul elaborării

2. Rezumat
3. Ghid de studiere a cursului
4. Cuprins
5. Glosar
6. Conţinutul cursului(instrucţiunii, chestionarului ş.a.)
7. Bibliografie

Imaginile în formă electronică trebuie să fie:
1. dimensiunile maxime:

pe X – 15cm;  pe Y – 10 cm;



2. Volumul fişierului cu imagine sa fie maxim de 500 KB;
3. Formatul fişierelor ce conţin imaginea să fie *.jpg sau *.gif;

Anexă:
1. Cerinţe faţă de manuscris
2. Modelul materialului didactic pentru studii la distanţă (capitolul 1).


