INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA
MD-2005, MUN. CHIŞINĂU, STR. PUŞKIN

54, TEL. / FAX. 21-09-62
e-mail: irim@irim.md
nr. 22/2020
din 20.03.2020

Ref: aprobarea Metodologiei activității didactice în sistem online a
IRIM
În scopul asigurării continuării activităților academice în sistem online, ca
urmare a suspendării procesului educațional în incinta IRIM, urmare a evoluției
situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni
răspândirea epidemiei virusului COVID-19 în țară, emit următorul

ORDIN:
1. Se aprobă din 20.03.2020, cu punerea imediată în aplicare, Metodologia
activităților academice în sistem online a IRIM.
2. Metodologia urmează a fi adusă la cunoștință cadrelor didactice ale IRIM de
către șefii de catedre ale IRIM.

Rector

Coordonat:
Prim-prorector
p/u activitate didactică

Valentin BENIUC

V. Cazacu

Anexă Nr.1
la ordinul nr. 22/2020 din 20.03.2020
Rector _______________________

(semnătura)

Metodologia activității didactice în sistem online a IRIM
1. În scopul asigurării continuării activităților academice în condiții de siguranță, în
conformitate cu Recomandările-cadru de organizare a activităților didactice în
sistem online în instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării
procesului educațional în sălile de studii, aprobat prin anexa la ordinului
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 366 din 20.03.2020, se
aprobă Metodologia activității didactice în sistem online a IRIM.
2. Metodologia activității didactice în sistem online a IRIM se elaborează în baza
Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior
la distanță, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 474 din 24 mai 2016.
3. IRIM a costituit grupul de coordonare a activităților didactice online, în următoarea
componență:
- Cazacu Vitalie, dr. conf. univ., prim-prorector pentru activitate didactică;
- Beniuc Liliana, dr. lector univ., responsabil Catedra Relații
Internaționale și Științe Politice;
- Bădărău Elena, dr., șef Catedra Economie Mondială și Relații
Economice Internaționale, responsabil Catedra Drept;
- Șinghirei Valentina, dr. conf. univ., șef Catedra Limbi Străine;
- Crivoi Mihai, inginer Centrul IT.
4. Grupul de coordonare va acorda asistența tehnică și va asista cadrele didactice și
studenții în procesul de tranziție la comunicarea și predarea online pentru această
perioadă.
5. Grupul de coordonare va propune mai multe modalități de organizare a procesului
didactic și fiecare cadru didactic va alege modalitatea optimă în funcție de
posibilitățile tehnologice ale studenților, de sistemele informaționale disponibile
pentru fiecare, precum și de specificul activităților didactice/domeniului.
6. Grupul de coordonare va fi în contact permanent cu membrii comunității
academice, oferind soluții digitale, consiliere și sprijin tehnic acolo unde va fi
nevoie.
7. În procesul desfășurării în sistem online a activităților didactice, în perioada
următoare, se va pune accent pe organizarea activităților didactice cu studenții din
anii terminali, astfel încât riscul nefinalizării la timp a ciclului de studii să poată fi
redus.
8. Va fi folosită platforma de gestionare a conținuturilor digitale existentă în IRIM,
Moodle, precum și alte aplicații cunoscute online.

9. În cazul în care personalul didactic universitar nu are pregătite suporturi de curs în
format digital, șeful catedrei va organiza elaborarea acestora: prelegeri, seminare,
probe de evaluare.
10. Șefii catedrelor vor solicita cadrelor didactice recomandări privind modalitatea de
evaluare în cadrul cursurilor universitare, în scopul elaborării metodologiei de
evaluare a cursurilor universitare în sistem online.
11. Se va lucra în sistem online și la teza de licență, master, proiecte de an, aplicînd
modalități de comunicare online cu studenții.
12. Activitățile din cadrul stagiilor de practică vor fi axate, în temei, pe:
- activitatea de cunoaștere generală a unității de practică în care este repartizat
studentul;
- activități de observație și analiză a proceselor funcționale, sub îndrumarea
coordonatorilor (mentorilor) din partea unității-baze de realizare a stagiului de
practică;
- colectarea informației în scopul elaborării tezei de licență/master;
- elaborarea setului de documente prestabilite și a raportului privind stagiul de
practică.
13. În acest context, stagiile de practică vor fi orientate pentru activități online,
conform conținuturilor curriculare și ghidate de profesorul coordonator al stagiului
de practică, unde este posibil, de implicat și coordonatorul practicii din partea
unității-baze de practică.
14. IRIM va plasa pe pagina sa web, toate deciziile luate cu privire la activitățile
didactice în sistem online, desfășurate în această perioadă în scopul prevenirii
epidemiei virusului COVID-19.

