
„Cu privire la materialele didactice pentru învăţământul la distanţă şi 
modalitatea de plată pentru elaborarea lor” 

Intru organizarea elaborării materialelor didactice pentru învăţământul la distanţă 

Senatul Hotărăşte: 

1. A aproba Componenţa Setului, materialelor didactice pentru învăţământul  la 
•distanţă şi modalitatea de plată pentru elaborarea lor. 

2. A stabili că pentru o disciplină din trunchiul comun de discipline pe Universitate, 
pe facultate sau pe un grup de specialităţi se elaborează un set de materiale 
didactice. 

3. Administraţia Universităţii va determina catedrele respective responsabile de 
elaborarea programelor  analitice  şi  materialelor  didactice  la disciplinele  din 
trunchiul comun pe universitate, iar decanii vor determina catedrele responsabile 
de elaborarea programelor analitice şi materialelor didactice la disciplinele din 
trunchiul comun sau din grupul de discipline comune la o facultate. 

4. Catedrele vor prezenta în Departamentul didactico-metodic un grafic de elaborare 
a materialelor didactice reieşind din graficele de înmatriculare  la studiile la 
distanţă. 

5. Suma  pentru  elaborarea materialelor  didactice   se  va  distribui,  pentru  anul 
universitar ce urmează anului elaborării materialelor, catedrei care va elabora 
aceste materiale. Plata executorilor se va efectua la demersul şefului catedrei după 
aprobarea materialelor didactice de către comisia universităţii, creată de către 
Consiliul de administraţie. 

6. Cheltuielile iniţiale pentru pregătirea (elaborarea, editarea, multiplexarea, copierea 
pe suporturi electronice şi a" materialelor didactice pentru studiile la distanţă se 
vor efectua din contul extrabugetar şi se vor recupera din taxele de studii. 

Preşedinte al Senatului U.T.M., 
 acad. A.Ş.R.M. prof. univ. 

 Ion Bostan 

Secretar ştiinţific al Senatului,  
conf. univ. dr I. Drobenco 



Componenţa 

Setului materialelor didactice pentru învăţământul la distanţă şi 
modalitatea de plată pentru elaborarea lor. 

Setul materialelor didactice la fiecare disciplină pentru învăţământul la distanţă de regulă 
trebuie să includă: 

1. O scurtă caracteristică a disciplinei şi a termenelor recomandate pentru însuşirea ei. 
2. Un program de lucru pentru însuşirea disciplinei. 
3. Un   conspect   de   prelegeri   pregătit   special   pentru   însuşirea   materialului   de 

sinestătător şi recomandări metodice pentru lucrul cu el, lista literaturii şi referinţele 
la sursele Informaţionale din Internet, subiectele pentru colocvii şi examene cu 
criteriile de apreciere a cunoştinţelor. 

4. Tematica tezelor şi proiectelor de an, lucrărilor de verificare, lucrărilor practice, 
seminarelor, lucrărilor de laborator, stagiilor de practică şi a. 

5. îndrumări metodice (culegeri de probleme şi exerciţii, chestionare şi a) special 
elaborate pentru însuşirea de sinestătător pentru efectuarea 

 

a) tezelor şi proiectelor de an 
b) lucrărilor de verificare 
c) lucrărilor practice (seminarelor) 
d) lucrărilor de laborator 
e) stagiilor de practică şi a. 

 

6. Materialele didactice indicate în p.p. 1,2,3,4 se elaborează de către cadrele didactice 
coordonatoare a disciplinei şi se includ într-un manual în volum de 5 pagini A4 
(0,3125 coli de tipar) pentru o oră de prelegeri din planul de învăţământ de zi. 

7. Materialele didactice indicate în p.5 se elaborează de către cadrele didactice - 
coordonatoare a disciplinei şi de cadrele didactice care efectuează activităţile 
corespunzătoare la învăţământul de zi în volum de 3 pagini A4 (0,1875 coli de 
tipar) pentru o oră din planul de învăţământ de zi. 

8. Pentru lucrările de an şi proiectele de an - volumul îndrumărilor se stabileşte de 6 
coli de tipar, iar pentru lucrările de verificare 3 coli de tipar incluzând şi anexele cu 
materiale informative. 

9. Materialele didactice se elaborează şi se redactează de către cadrele didactice în 
formă electronică, se avizează de comisiile metodice a facultăţilor şi se aprobă de 
către o comisie specială care urmează a fi numită de Consiliul de Administraţie. 

10.Plata pentru elaborarea materialelor didactice indicate în p.6 se efectuează în 
mărime de 250 lei pentru o coală de tipar. 11.Plata pentru elaborarea materialelor 

didactice indicate în p.7 şi 8 se efectuează în 
mărime de 200 lei pentru o coală de tipar. 12.Plata pentru adaptarea materialelor 

didactice editate de către UTM existente pentru 
studiile la distanţă şi pentru traducerea şi editarea materialelor didactice în a doua 
limbă se efectuează în mărime de 0,5 din sumele indicate în p. 10 şi 11. 


