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În scopul utilizării eficiente a timpului tineretului studios, menținerii studenților în 

cadrul unor activități de învățare, prevenirii situației de extindere a semestrului, 

rectoratul recomandă cadrelor didactice utilizarea multitudinii posibilităților de 

realizare a procesului didactic și comunicare cu studenții. 

Repere metodologice 

1. Procesul didactic se va desfășura la distanță, preponderent în mediul virtual de 

învăţare cu ajutorul tehnologiilor de instruire on-line.  

2. Unităţile de curs / disciplinele, pot fi realizate prin următoarele forme de învăţământ: 

curs on-line, seminar on- line, webinar, teleconferinţă, testare on-line, lucru 

individual, autoevaluare la calculator etc. 

3. Se recomandă cadrelor didactice să folosească prioritar palforma Moodle 

http://moodle.usm.md/moodle/, care permite plasarea materialelor didactice, 

monitorizarea activității studenților, oferirea de feed-back, oragnizarea evaluărilor, 

etc.  

4. Pot fi utilizate și alte modalități de comunicare on-line cu studenții ( vezi anexele), 

cu condiția că acestea permit monitorizarea activității și raportarea acțiunilor 

întreprinse. Cadrele didactice vor păstra toată informația ( email-uri, feedback-uri 

etc.) transmisă sau recepționată. 

5. Cadrele didactice, conducători ai tezelor de licență și/sau master, vor coordona și 

vor ghida studenții anilor absolvenți în vederea elaborării tezelor de licență/master. 

6. Recomandăm studenților să participe la activitățile de instruire la distanță 

organizate de către cadrul didactic, la disciplinele din cadrul planului de studii. Dacă 

studentul nu dispune de posibilități tehnice solicitate, va anunța cadrul didactic și 

împreună vor identifica o soluție acceptabilă, care ar permite realizarea minima de 

sarcini în termeni flexibili.    

Repere organizaționale 

7. Decanatul va pune la dispoziția șefilor de departamente/cadrelor didactice datele 

de contact ale șefilor de grupe.  

8. Cadrele didactice vor contacta șefii de grupe pentru a stabili un orar al activităților 

și formatul de comunicare cu studenții, care ulterior vor fi transmise șefilor de 

departamente și decanatelor.  

http://moodle.usm.md/moodle/


9. În cazul când o disciplină este predată de mai multe cadre didactice, titularul de 

curs va monitoriza activitatea echipei de profesori.  

10. Șefii de departament vor informa decanatul despre situația reală ( număr de 

discipline care se realizează on- line, modalitatea de realizare). 

11. Decanatele vor informa departamentul studii privind activitatea realizată ( d. Irina 

Gîncu, d. Igor Verlan) 

12. Responsabil de gestionarea platformei este Dragoș Ungureanu, 

dragosh.ungurean+moodle@gmail.com, tel. 069758339 

Expediem informații despre instrumente educaționale on-line care pot fi folosite 

pentru învățământul la distanță.  

 

Mulțumim cadrelor manageriale și didactice pentru implicare și valorificarea 

competențelor profesionale întru menținerea studenților în activități utile și 

oferirea unui cadru formativ și benefic dezvoltării profesionale și personale,  în  

situația limitării comunicării directe și nemijlocite.  

mailto:dragosh.ungurean%2Bmoodle@gmail.com

