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D

ragi studenți IDFR
ai FSEGA,

La început de an universitar dorim să vă
felicităm pentru că ați ales această formă flexibilă de studiu care vă oferă într-o măsură sporită posibilitatea organizării propriului ritm de
învățare, a îmbinării vieții curente cu cea de student, fără afectarea activităților specifice locului
de muncă.
Învățământul la distanță (la nivel licență) și cu
frecvență redusă (la nivel masterat) reprezintă
o formă modernă de studiu, care reușește cu
succes să învingă distanța dintre profesor și
dvs. în calitate de studenți, datorită tehnologiei moderne (internet) si a materialelor de
curs specifice, care vă asigură posibilitatea
însușirii unei părți considerabile a materiei în
condiții de confort, acasă, prin studiu individual.
Totodată, în calitatea dvs. de studenți veți fi
îndrumați în mod sistematic, pe parcursul
procesului de învățare, de cadre didactice (tu-
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tori) cu experiență în cadrul întâlnirilor directe
față în față, care vor fi organizate la sfârșit de
săptămână, conform unui calendar afișat pe site-ul facultății (www.econ.ubbcluj.ro).
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor dorește să vă urează un an universitar
2017-2018 luminos, plin de realizări, cu putere
de muncă și voință, în care să vă atingeți țelurile
pe care vi le-ați propus, și poate chiar să le și depășiți.
Nădăjduim că acest ghid concis să vă fie de folos în viața studențească și vă sfătuim totodată
să consultați și Regulamentul privind activitatea
profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite
transferabile, (http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/regulamente).

Decan,
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

D

repturile studentului IDFR

Așa cum prevede și Legea educației naționale nr. 1/2011, studenții sunt parteneri ai instituțiilor de învâțământ superior și membri ai comunității universitare. În
afara dreptului intrinsec de a participa la activitățile didactice și de evaluare, studenții
IDFR beneficiază de următoarele drepturi, potrivit Regulamentului privind activitatea
profesională a studenților din UBB:

•
•

•

•
•
•
•

Să urmeze concomitent două specializări în condiţiile prevăzute de legile şi reglementările în vigoare;
Să utilizeze spaţiile facultăţii (laboratoarele, sălile de cursuri/seminare, bibliotecile, sălile de lectură şi
baza sportivă) şi toate mijloacele puse la dispoziţie de către universitate pentru o cât mai temeinică
pregătire profesională;
Să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea formaţiilor artistice din facultate/
universitate, cluburilor, caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară şi de
performanţă din cadrul universităţii;
Să beneficieze de asistenţă medicală gratuită conferită prin lege (până la vârsta de 26 de ani);
Să beneficieze de consilierea unui cadru didactic denumit tutore în probleme de educaţie, credite şi
pregătire profesională;
Să beneficieze de tarife reduse în toate situațiile prevăzute de legile și reglementările în vigoare;
Să beneficieze de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student.

C

ontractul
de studiu

Anual fiecare student IDFR trebuie să încheie cu facultatea (reprezentată
prin decan) un contract de studiu care conține lista disciplinelor
obligatorii, opţionale şi facultative ce vor fi studiate pe parcursul
respectivului an universitar (codul, titlul, numărul de credite). Acestea
sunt compuse din discipline ale planului de învăţământ specifice
anului de studii în care este înscris studentul, discipline nepromovate
(restante) din anul/anii anteriori, pentru care studentul doreşte să
refacă activitatea.
Fiecare student trebuie să completeze contractul de studiu
on-line pe portalul AcademicInfo (https://academicinfo.ubbcluj.
ro/Info/), să îl listeze și să îl aducă semnat la secretariatul IDFR al
facultății (sala 005). Termenul limită stabilit în acest sens este data
de 14.10.2017. (După acest termen portalul AcademicInfo nu va
mai permite completarea contractelor de studiu).

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
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S

ecretariatul IDFR

În cadrul secretariatului IDFR al facultății (sala 005) sunt gestionate
actele de studii, situațiile școlare și situația achitării taxelor de studii ale
studenților IDFR. De asemenea secretariatul IDFR eliberează carnetele de
student și adeverințele necesare studenților IDFR.
Studenții care nu au la dosarul personal actele în original (diplome) trebuie să le aducă la secretariatul IDFR până în 11.11.2017 (sau să aducă o
adeverință care să ateste că actele originale sunt la o altă facultate).
Secretariatul IDFR se află la parterul clădirii FSEGA, în sala 005. Orarul secretariatului IDFR în relațiile cu studenții este între orele 09:00-12:00, de
luni până vineri precum și în zilele de sâmbătă în care sunt programate
activități didactice la IDFR. În data de 14.10.2017 (când încep activitățile
didactice față-în-față la IDFR), orarul secretariatului în relațiile cu studenții
este între orele 09:00-14:00.

A

ctivitățile didactice la IDFR

În cadrul învățământului la distanță (ID, nivel licență) activitățile
didactice implică înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu
individual (SI) și întâlniri periodice, desfășurarea seminarelor în sistem
tutorial (activități tutoriale - AT și teme de control - TC), și obligatoriu, a
tuturor activităților didactice care dezvoltă competențe și abilități practice în sistem față în față (activități asistate - AA).
În ceea ce privește învățământul cu frecvență redusă (IFR, nivel masterat), activitățile didactice implică înlocuirea orelor de predare cu
activități de studiu individual (SI) și întâlniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților aplicative obligatorii prevăzute în planurile
de învățământ.
Atât la învățământul la distanță cât și la învățământul cu frecvență redusă
activitățile tutoriale și activitățile asistate (față în față și la distanță) sunt
desfășurate de către un cadru didactic tutore pentru fiecare disciplină
și la fiecare grupă de studiu. Tutorele îndrumă studenții pe parcursul semestrului în mod individual și în grup, prin întâlniri directe (față în față)
precum și la distanță prin intermediul portalului IDFR al Universității
Babeș-Bolyai (forumuri, mailuri, webinare etc).
Activitățile tutoriale la distanță (ATD) sunt activități de suport al
studenților în procesul de instruire, ce se desfășoară exclusiv în mediul
virtual, prin întâlnirea dintre tutore și studenți prin intermediul portalului IDFR. Întâlnirile pot fi salvate pe calculator și ulterior încărcate pe
platformă astfel încât toți studenții să aibă acces la material. Materialul
încărcat poate fi în format text și/sau audio și/sau video.
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Orarul activităților didactice la IDFR

Calendarul detaliat al activităților didactice la IDFR este afișat este afișat la începutul
fiecărui semestru pe site-ul facultății (www.econ.ubbcluj.ro) la rubrica IDFR în cadrul secțiunii
Oferta educațională.
În semestrul 1 al anului universitar 2017-2018, programul activităților tutoriale față în față
este următorul:







14.10. – 15.10.2017 Nivel licență și masterat - toți anii de studiu
28.10. – 29.10.2017 Nivel licență - an 3 IE
11.11. – 12.11.2017 Nivel licență și masterat - toți anii de studiu
25.11. – 26.11.2017 Nivel licență - an 2 FB și an 3 IE
16.12. – 17.12.2017 Nivel licență și masterat - toți anii de studiu
13.01. – 14.01.2018 Nivel licență - an 2 (toate programele) și an 3 IE și nivel masterat - an
2 EXCA.

În semestrul 2 al anului universitar 2017-2018, programul activităților tutoriale față în față
este următorul:







03.03. – 04.03.2018 Nivel licență - an 2 IE și an 3 IE
10.03. – 11.03.2018 Nivel licență și masterat - toți anii de studiu
17.03. – 18.03.2018 Nivel licență - an 2 IE și an 3 IE
21.04. – 22.04.2018 Nivel licență și masterat - toți anii de studiu
05.05. – 06.05.2018 Nivel licență și masterat - toți anii de studiu
02.06. – 03.06.2018 Nivel licență - an 1 toate progr. ,an 2 IE, Nivel masterat - an 1 MCAC

Pentru disciplinele de Limbi Moderne vor avea loc întâlniri suplimentare. Programul acestora este de asemenea afișat la începutul fiecărui semestru pe site-ul facultății (www.econ.ubbcluj.ro) la rubrica IDFR în cadrul
secțiunii Oferta educațională.

M

aterialele didactice la
IDFR

Pentru toate disciplinele aflate în planul de
învățământ, suportul de curs (denumit generic
silabus) și eventual alte materiale didactice vor fi
puse la dispoziția studenților pe portalul IDFR al
universității. Suplimentar, tutorii vor recomanda
studenților consultarea și a altor materiale didactice în vederea aprofundării cunoștințelor și
acumulării competențelor.
Accesul la numeroase materiale didactice este
posibil în cadrul Bibliotecii FSEGA Aurel Negucioiu, situată la parterul clădirii FSEGA, în sala
011. Studenții IDFR au posibilitatea consultării
diverselor materiale didactice la sala de lectură,
pe baza permisului de bibliotecă.
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
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P

latforma/ Portalul IDFR

Platforma Moodle a CFCIDFR (pentru
anul 1) precum și Portalul ID-FR al Universităţii Babeş-Bolyai (pentru anii 2 și 3) oferă
studenţilor de la formele de învăţământ ID
sau IFR posibilitatea de a: accesa oricând resurse de învăţare constând în cursuri, aplicaţii
practice, teste de autoevaluare; comunica cu
tutorii sau cu colegii pe probleme care vizează disciplinele din planul de învăţământ; afla
informaţii actualizate privind desfăşurarea
activităţilor sau rezultatele obţinute.
Platforma Moodle a CFCIDFR (pentru studenții anului 1) se găseşte la adresa: http://
cursuri.elearning.ubbcluj.ro/moodle/
iar
Portalul IDFR (pentru studenții anilor 2 și 3)
se găseşte la adresa: https://portal.portalid.
ubbcluj.ro. Platforma și Portalul pot fi accesate în baza datelor de acces (utilizator şi parolă) puse la dispoziţia studenţilor prin email. În
cazul în care întâmpinaţi probleme în accesarea Platformei Moodle a CFCIDFR puteţi să vă
recuperaţi datele de acces pe adresa de email
comunicată la admitere. Dacă întâmpinaţi
probleme în accesarea paginilor disciplinelor
pe această platformă, vă rugăm să trimiteţi
un mail la adresa: vasile.cardos@econ.ubb-
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cluj.ro. În cazul în care întâmpinaţi probleme
în accesarea Portalul ID-FR sau a paginilor
disciplinelor, vă rugăm să trimiteţi un mail la
adresa: help.fsega@portalid.ubbcluj.ro.

S

istemul creditelor

Universitatea Babeș-Bolyai aplică în evaluarea activității studenților Sistemul European
de Credite Transferabile – ECTS (European Credit Transfer System). Creditele reprezintă valori
numerice, cuprinse între 1 și 30, alocate fiecărei
discipline dintr-un semestru. Creditele reflectă
cantitatea de muncă investită de student pentru însușirea respectivei discipline, sub toate
aspectele (activități tutoriale, activități asistate,
studiu individual etc.). Un credit se acordă pentru 25 de ore de activitate.
Numărul de credite prevăzute în planul de învățământ pentru un an de studiu este de 60. Este
considerat integralist studentul care a obţinut
într-un an toate creditele (60 sau conform planului de învăţământ mai multe) acordate disciplinelor obligatorii şi opţionale. Studenții care
nu acumulează într-un an universitar un minim
de 30 de credite la disciplinele de obligatorii și
opționale sunt exmatriculați. Creditele alocate
unei discipline sunt obţinute de student prin
promovarea disciplinei respective și nu se pot
obţine în etape.
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

E

xaminarea la IDFR

Sistemul de evaluare a cunoștințelor
pentru promovarea disciplinelor și acordarea
creditelor include evaluarea continuă și finală.
Evaluarea continuă este asigurată în cadrul întâlnirilor directe față în față și are forme specifice
stabilite de coordonatorii de disciplină. Ponderea acesteia în evaluarea finală se stabileste de
către titularul de disciplină și este comunicată
studenților de la prima întâlnire față în față. Evaluarea finală se realizează în sesiunea de examene , în prezența cadrului didactic evaluator
respectiv a coordonatorului de disciplină (care
poate coincide sau nu cu tutorele). La intrarea
în sala de examen studenții au obligația de a
prezenta carnetul de student eliberat de către
secretariatul IDFR.
Pentru promovarea unei discipline și implicit
obținerea numărului de credite alocat respectivei discipline, un student trebuie să obțină minim nota 5 în urma aplicării sitemului de evaluare (continuă și finală). Înscrierea unei discipline
în contractul de studii îi conferă unui student
dreptul la două examinări (una în sesiunea
de examene ordinară și a doua în sesiunea de
restanțe/măriri).

T

axele de școlarizare

Taxa anuală de școlarizare pentru studenții înmatriculați la programele ID/IFR diferă în funcție
de nivelul de studii al programului (licență ID/ master IFR), anul de studii și specializare.
Taxa se achită în 4 rate: prima rată a fost plătită de către studenții din anul întâi cu ocazia confirmării locului la facultate (ceilalți având ca termen 31.10.2017), celelalte trei rate având următoarele
termene: 5.12.2017, 15.03.2018 și 15.05.2018. Taxa poate fi achitată (numerar sau card) și la casieria
facultății, situată la parterul clădirii FSEGA, în sala 002.
Pentru plata integrală a taxei de școlarizare până la data de 31.10.2017, studenților anilor II și III (nivel
licență) respectiv ai anului II (nivel masterat) li se acordă o reducere de 10%.
Neachitarea taxelor de școlarizare și/sau a penalităților datorate pentru neachitare la termen, până
cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale, conduce la interdicția participării
studentului la examene si la consecințele aferente neparticipării. De asemenea, neachitarea taxelor
de şcolarizare, a disciplinelor contractate şi/sau a penalităților, până cel mai târziu la data începerii
semestrului următor, conferă universității dreptul de a exmatricula studentul.
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
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Contact FSEGA
400591 Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60
TEL:
0264/418652/3/4/5
FAX:
0264/412570
E-MAIL: econ@econ.ubbcluj.ro
idfr.fsega@econ.ubbcluj.ro
WWW.ECON.UBBCLUJ.RO/TURVIRTUAL

