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REGULAMENTUL
privind organizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

CHIŞINĂU – 2016

1.
DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Prin prezentul regulament se reglementează organizarea şi desfăşurarea
procesului de predare-învăţare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (în continuare TIC) în
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (în continuare UASM).
1.2 Regulamentul este elaborat în baza următoarelor acte normative:
1.2.1 Concepţia sistemului informaţional educaţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 13.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.51-53, art. nr. 383 din 13.04.2007);
1.2.2 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în
baza Sistemului Național de Credite de Studiu aprobat prin Hotărârea
Colegiului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 4.2 din
22 octombrie 2015;
1.2.3 Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului superior la distanţă, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.
474 din 24 mai 2016;
1.2.4 Regulamentului cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor, aprobat prin hotărârea Biroului Senatului UASM nr.16 din 4 martie 2003 (cu modificări aprobate prin hotărârile Biroului Senatului nr.8 din 8 decembrie 2009, nr.12 din 2 februarie 2010 şi nr.14 din 10 februarie 2012).
ECHIPAMENTELE TIC ŞI RESURSELE EDUCAŢIONALE
DIGITALE ALE UASM
2.1 Echipamentele TIC necesare pentru desfăşurarea procesului de predareînvăţare-cercetare-evaluare sunt gestionate de catedre, decan, centrul de
calcul al UASM.
2.2 Monitorizarea funcţionării în regim normal a echipamentelor TIC este
efectuată de Centrul de calcul al UASM care intervine la solicitarea decanului sau şefului de catedră.
2.3 Achiziţionarea de către UASM a echipamentelor TIC suplimentare se
efectuează în baza demersului decanului sau şefului Centrului de calcul
conform procedurilor reglementate legislativ.
2.4 Resursele educaţionale digitale ale UASM sunt constituite din: materiale
didactice plasate pe platforma www.moodle.uasm.md, testele de evaluare de pe platforma www.moodle.uasm.md , repozitoriul UASM, pagina
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web a UASM – www.uasm.md, programul „Student” , catalogul electronic al bibliotecii etc.
2.5 Studenţii/audienţii pot beneficia de acces la baza de date „AGORA”, cataloagele electronice ale altor şase universităţi din Republica Moldova,
precum şi alte surse de date şi informaţii ce pot fi accesate prin intermediul platformei exLibris Primo.
3.
CADRUL ORGANIZATORIC ŞI DIRECŢIILE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂŢARE –CERCETARE-EVALUARE
3.1 Titularii de curs vor ţine prelegerile exclusiv cu utilizarea instrumentelor
TIC: prezentări în formatul Power-Point sau un alt format selectat de titular; prezentarea filmelor sau secvenţelor din filme tematice; prezentarea unor emisiuni, interviuri sau secvenţe ale acestora; utilizarea instrumentelor TIC în procesul de interacţiune cu studenţii/audienţii pe parcursul prelegerii etc.
3.2 În cadrul lucrărilor practice, seminarelor, stagiilor de practică didactică
instrumentele TIC vor fi utilizate la necesitate, în corespundere cu specificul acestora, obiectivele curriculare, condiţiile de mediu etc. şi vor include: utilizarea prezentărilor în formatul Power-Point sau un alt format
selectat de profesor pentru a explica anumite tehnologii, procese, algoritme de calcul, modele matematice, instrucţiuni etc.; prezentarea unor
filme, secvenţe din filme; utilizarea instrumentelor TIC în procesul de
evaluare operativă a cunoştinţelor şi competenţelor practice etc.
3.3 În cadrul învăţământului la distanţă instrumentele TIC din dotarea
UASM vor fi utilizate pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: cursuri
online, testare online, interacţiune online cu studenţii/audienţii în vederea ghidării studiului individual, alte activităţi prevăzute de programul de
studiu.
3.4 În activităţile de cercetare utilizarea instrumentelor TIC se va realiza în
cadrul web-conferinţelor, webinarelor, interacţiunii în regim online cu
studenţii în vederea monitorizării investigaţiilor ştiinţifice, realizarea de
activităţi didactice de contact în cadrul şcolii doctorale etc.
3.5 Activităţile de autoevaluare şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor
practice se vor desfăşura prin accesarea testelor de evaluare din reţeaua
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locală a UASM, testelor de evaluare de pe platforma www.moodle.uasm.md, precum şi prin interacţiune online profesor-student/audient
în procesul de ghidare a studiului individual.
3.6 Responsabil de dotarea cu echipamentele necesare şi accesibilitatea acestora în vederea realizării procesului de predare-învăţare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor TIC este şeful de catedră.
3.7 Responsabil de asistenţa tehnică în procesul de realizare a procesului de
predare-învăţare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor TIC este
Centrul de calcul al UASM.
ELABORAREA ŞI ACTUALIZAREA MATERIALELOR DIGITALE
4.1 Fiecare titular de curs, până la începerea cursului respectiv, este obligat
să plaseze pe platforma www.moodle.uasm.md pentru fiecare unitate de
curs de care este responsabil programa analitică, lista subiectelor pentru
examenul curent, testele de evaluare a cunoştinţelor, prezentările în formatul Power-Point sau un alt format, suportul de curs, testele de evaluare
a cunoştinţelor fiind prezentate şi pentru a fi plasate în reţeaua locală.
4.2 Prezentările prelegerilor în formatul Power-Point sau alt format selectat
de cadrul didactic trebuie să conţină următoarele elemente:
4.2.1 tema şi subiecte acesteia;
4.2.2 lista bibliografică;
4.2.3 conţinutul propriu-zis al materialului, expus sub formă de momente-cheie, puncte de reper, tabele, poze, reprezentări grafice etc.
4.3 Prezentările prelegerilor în formatul Power-Point sau alt format selectat
de cadrul didactic trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
4.3.1 fiecare diapozitiv trebuie să ilustreze un singur punct sau idee;
4.3.2 nu se aglomerează diapozitivul. Dacă este necesar de expus mai
multă informaţie, aceasta se expune pe mai multe diapozitive;
4.3.3 se recomandă utilizarea literelor mari, vizibile (dimensiunile recomandabile sunt 24pt-28pt);
4.3.4 se recomandă utilizarea literelor întunecate pe un fundal deschis
sau literelor deschise pe un fundal închis, evitând culoarea neagră,
roşie sau violetă a fundalului (acestea fiind obositoare pentru ochi);
4.3.5 nu se recomandă fondurile în degrade, precum şi cu diferite reprezentări suplimentare pentru a nu oscila vizibilitatea şi a sustrage
atenţia;
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4.3.6 nu se recomandă de a utiliza prea multe cuvinte cu majusculă,
deoarece reduc viteza citirii;
4.3.7 numărul de diapozitive rezidă din conţinutul materialului, totuşi nu
este recomandabil de a prezenta un număr exagerat , ţinând cont de
faptul că diapozitivele nu conţin întreaga prezentare, ci doar sprijină discursul profesorului, îi permit de a sublinia momentele mai
importante;
4.3.8 diapozitivele-titlu trebuie să conţină cel mult cinci cuvinte;
4.3.9 conţinutul unui singur diapozitiv trebuie să fie înţeles în cel mult
20 secunde (se recomandă cel mult şapte linii pe fiecare diapozitiv,
cu cel mult şapte cuvinte în fiecare linie);
4.3.10 spaţiile dintre linii trebuie să fie cel puţin la înălţimea unei majuscule;
4.3.11 nu se recomandă utilizarea a mai mult de două fonturi şi două mărimi de text;
4.3.12 este recomandabil de a utiliza mai multe grafice decât tabele;
4.3.13 graficele trebuie să fie cât mai simple, tipul fiind ales în funcţie de
conţinutul informaţiei;
4.3.14 nu se recomandă universalizarea tabelelor (supraîncărcarea cu informaţie);
4.3.15 se pot folosi efecte speciale doar atâta timp, cât acestea accentuează
ideile, dar nu creează mai multă confuzie;
4.3.16 utilizarea elementelor audio poate fi efectuată doar subtil, atrăgând
atenţia studenţilor /audienţilor asupra diapozitivelor celor mai importante
4.4 Suportul de curs plasat pe platforma www.moodle.uasm.md trebuie să
corespundă următoarelor cerinţe:
4.4.1 tema se va diviza în subiecte, materialul fiind prezentat separat pe
fiecare subiect al temei;
4.4.2 materialul expus în subiecte trebuie să se impună prin accesibilitate, autenticitate, actualitate, suficienţă şi să corespundă exact programei analitice;
4.4.3 pentru culegerea textului se va utiliza fontul 14pt, spaţiul între rânduri fiind 1,5;
4.4.4 volumul total al informaţiei prezentate la o temă va fi de 4-6 pagini
pentru fiecare 2 ore de contact, exceptând tabelele, fotografiile, reprezentările grafice;
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4.4.5 la curs se va ataşa lista bibliografică.
4.5 Titularii de curs pot plasa pe platforma www.moodle.uasm.md şi alte
materiale necesare pentru studiul individual al studenţilor/audienţilor:
filme, interviuri, emisiuni televizate etc. cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
4.5.1 conţinutul materialului corespunde temei şi contribuie la realizarea
obiectivelor curriculare;
4.5.2 conţinutul materialului este actual, nu propagă violenţă, nu are
tentă politică, nu conţine limbaj indecent;
4.5.3 se fac referinţele de rigoare la sursa de provenienţă a materialului.
4.6 Responsabilii de lucrările practice, de laborator, seminare pot plasa pe
platforma www.moodle.uasm.md îndrumările metodice, culegerile de
probleme şi exerciţii, ghiduri şi alte materiale didactico-metodice care
corespund întocmai conţinutului programei analitice sau oferă ajutor suplimentar în realizarea obiectivelor curriculare şi satisfac exigenţele
menţionate în p.4.5.
4.7 Toate materialele ce urmează să fie plasate pe platforma www.moodle.uasm.md vor fi prezentate anterior spre aprobare şefului de catedră.
4.8 Şeful catedrei va monitoriza şi ţine evidenţa materialelor plasate pe platforma www.moodle.uasm.md precum şi actualizarea periodică a acestora.
4.9 Actualizarea materialelor plasate pe platforma www.moodle.uasm.md se
va efectua periodic, în funcţie de modificările parvenite în programa analitică şi conţinutul problemelor abordate, dar nu mai târziu decât la începutul semestrului în care se studiază unitatea de curs vizată.
4.10 Cadrul didactic este obligat să asigure acces liber la materialele plasate
pe platforma www.moodle.uasm.md tuturor studenţilor/audienţilor implicaţi în procesul de studiu la programul respectiv.
4.11 Cadrul didactic care a plasat diverse materiale didactico-metodice pe
platforma www.moodle.uasm.md poartă personal răspundere de calitatea materialului prezentat, veridicitatea datelor utilizate şi respectarea
drepturilor de autor cu referire la diverse surse informaţionale utilizate.
4.12 Situaţiile de conflict care pot apărea ca urmare a reprimării drepturilor
studenţilor/audienţilor de accesare a materialelor de pe platforma
www.moodle.uasm.md se vor soluţiona de decan şi, la necesitate, de jurii.

7

4.13 Testele de evaluare a cunoştinţelor se vor elabora în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor
în aprecierea cunoştinţelor studenţilor, aprobat prin hotărârea Biroului
Senatului UASM nr.16 din 4 martie 2003 (cu modificări aprobate prin
hotărârile Biroului Senatului nr.8 din 8 decembrie 2009, nr.12 din 2 februarie 2010 şi nr.14 din 10 februarie 2012).
4.14 După aprobarea de către şeful catedrei, testele de evaluare a cunoştinţelor se vor prezenta şefului secţiei studii care, după examinarea
acestora, le va prezenta Centrului de calcul în vederea plasării în reţeaua
locală.
4.15 Actualizarea testelor de evaluare a cunoştinţelor se va efectua periodic, în funcţie de modificările parvenite în programa analitică şi conţinutul problemelor abordate, dar nu mai târziu decât la începutul semestrului
în care se studiază unitatea de curs vizată.
4.16 Şeful catedrei va monitoriza şi ţine evidenţa elaborării şi plasării testelor de evaluare a cunoştinţelor în reţeaua locală, precum şi actualizării
periodice a acestora.
4.17 Studenţii/audienţii au acces liber la testele de evaluare a cunoştinţelor
şi le pot utiliza oricând în vederea autoevaluării cunoştinţelor.
4.18 Situaţiile de conflict care pot apărea ca urmare a reprimării drepturilor
studenţilor/audienţilor de accesare a testelor de evaluare a cunoştinţelor
se soluţionează de decan şi, la necesitate, de jurii.
5.
DISPOZIŢII FINALE
5.1 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul de Administraţie al UASM.
5.2 Modificările în prezentul regulament pot fi efectuate doar prin decizia
Consiliului de Administraţie al UASM.
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