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1.
DISPOZITII GENERALE
1.1 Prin prezentul regulament se reglementeaza organizarea ~i des:fa~urarea procesului de predareinvatare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor tehnologiei informatiei ~i comunicatiilor (in
continuare TIC) in Institutul de Relatii Internationale din Moldova (IRIM).
1.2 Regulamentul este elaborat in baza urmatoarelor acte normative:
a) Conceptia sistemului informational educational, aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 270
din 13.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.51-53, art. nr. 383 din
13.04.2007);
b) Regulamentul de organizare a studiilor in invatamantul superior in baza Sistemului National de
Credite de Studiu aprobat prin Hotararea Colegiului Ministerului Educatiei al Republicii
Moldova nr .. 4.2 din 22 octombrie 2015;
c) Regulamentul-cadru privind organizarea ~i desra~urarea invatamantului superior la distanta,
aprobat prin Ordinul Ministerului Educatiei nr. 474 din 24 mai 2016;
d) Regulament cu privire la evaluarile curente ~i finale aprobat prin hotararea Senatului IRIM din
29 septembrie 2006 (cu modificari aprobate prin hotararile Biroului Senatului nr. 5 din 30
august 2007).
e) Regulamentul privind organizarea lucrului individual aprobat prin hotararea Senatului IRIM nr.
6 din 21 martie 2008.

2.
ECHIPAMENTELE TIC ~I RESURSELE EDUCATIONALE DIGITALE ALE IRIM
2.1
Echipamentele TIC necesare pentru desra~urarea procesului de predare-invatare-cercetareevaluare sunt gestionate de catedre, decan.
2.2
Monitorizarea functionarii in regim normal a echipamentelor TIC este efectuata de catre
administratia IRIM care intervine la solicitarea decanului sau ~efului de catedra.
2.3
Achizitionarea de catre IRIM a echipamentelor TIC suplimentare se efectueaza in baza
demersului decan conform procedurilor reglementate legislativ.
2.4
Resursele educationale digitale ale IRIM sunt constituite din: materiale didactice plasate pe
platforma moodle, testele de evaluare, pagina web a - www.irim.md, programul ,,Decanat", catalogul
electronic al bibliotecii etc.
2.5
Studentii, masteranzii, doctoranzii pot beneficia de acces la baze de date, cataloagele
electronice, precum ~i alte surse de date ~i informatii ce pot fi accesate prin intermediul platformei
ELGARonline.

3.
CADRUL ORGANIZATORIC ~I DIRECTIILE DE UTILIZARE A
INSTRUMENTELOR TIC IN PROCESUL DE PREDARE-INVATARE -CERCETAREEVALUARE
3.1
Titularii de curs vor tine prelegerile exclusiv cu utilizarea instrumentelor TIC: prezentari in
formatul Power-Point sau un alt format selectat de titular; prezentarea filmelor sau secventelor din
filme tematice; prezentarea unor emisiuni, interviuri sau secvente ale acestora; utilizarea

instrumentelor TIC in procesul de interactiune cu studentii masteranzii, doctoranzii pe parcursul
prelegerii etc.

In cadrul lucriirilor practice, seminarelor, stagiilor de practicii didacticii instrumentele TIC vor
3.2
fi utilizate la necesitate, !n corespundere cu specificul acestora, obiectivele curriculare, conditiile de
mediu etc. ~i vor include: utilizarea prezentiirilor in formatul Power-Point sau un alt format selectat de
profesor pentru a explica anumite tehnologii, procese, algoritme de calcul, modele matematice,
instructiuni etc.; prezentarea unor filme, secvente din filme; utilizarea instrumentelor TIC in procesul
de evaluare operativii a cuno~tintelor ~i competentelor practice etc.
3.3
In cadrul inviitiimantului la distantii instrumentele TIC din dotarea IRIM vor fi utilizate
pentru desfa~urarea urmiitoarelor activitiiti: cursuri online, testare online, interactiune online cu
studentii masteranzii, doctoranzii in vederea ghidiirii studiului individual, alte activitiiti previizute de
programul de studiu.
In activita:tile de cercetare, utilizarea instrumentelor TIC se va realiza in cadrul web3.4
conferintelor, webinarelor, interactiunii in regim online cu studentii in vederea monitoriziirii
investigatiilor ~tiintifice, realizarea de activitati didactice de contact in cadrul ~colii doctorale etc.
3.5 Activitiitile de autoevaluare ~i evaluare a cuno~tintelor ~i abilitiitilor practice se vor desfa~ura prin
accesarea testelor de evaluare din reteaua localii a IRIM, testelor de evaluare de pe platforma moodle,
precum ~i prin interactiune online profesor-student masterand, doctorand in procesul de ghidare a
studiului individual.
3.6
Responsabil de dotarea cu echipamentele necesare ~i accesibilitatea acestora in vederea
realiziirii procesului de predare-inviitare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor TIC este ~eful
de catedrii.
3.7
Responsabil de asistenta tehnica in procesul de realizare a procesului de predare-invatarecercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor TIC este inginerul IT.

4.
ELABORAREA ~I ACTUALIZAREA MATERIALELOR DIGITALE
4.1
Fiecare titular de curs, panii la inceperea cursului respectiv, este obligat sii plaseze pe
platforma Moodle pentru fiecare unitate de curs de care este responsabil programa analiticii, lista
subiectelor pentru examenul curent, testele de evaluare a cuno~tintelor, prezentiirile in formatul PowerPoint sau un alt format, suportul de curs, testele de evaluare a cuno~tintelor fiind prezentate ~i pentru a
fi plasate in reteaua localii.
4.2
Prezentiirile prelegerilor in formatul Power-Point sau alt format selectat de cadrul didactic
trebuie sii continii urmiitoarele elemente:
a) tema ~i subiectele acesteia;
b) lista bibliograficii;
c) continutul propriu-zis al materialului, expus sub formii de momente-cheie, puncte de reper,
tabele, poze, reprezentiiri grafice etc.
d) Prezentiirile prelegerilor in formatul Power-Point sau alt format selectat de cadrul didactic
trebuie sii corespundii urmiitoarelor cerinte:
e) fiecare diapozitiv trebuie sii ilustreze un singur punct sau idee;

f) nu se aglomereaza diapozitivul. Daca este necesar de expus mai multa informatie, acea.sta se
expune pe mai multe diapozitive;
g) se recomanda utilizarea literelor mari, vizibile;
h) se recomanda utilizarea literelor intunecate pe un fundal deschis sau literelor deschise pe un
fundal inchis, evitand culoarea neagra, ro~ie sau violeta a fundalului (acestea fiind obositoare
pentru ochi);
i) nu se recomanda fondurile in degrade, precum ~i cu diferite reprezentari suplimentare pentru a
nu oscila vizibilitatea ~i a sustrage atentia;
j) nu se recomanda de a utiliza prea multe cuvinte cu majuscula, deoarece reduc viteza citirii.;
k) numarul de diapozitive rezida din continutul materialului, totu~i nu este recomandabil de a
prezenta un numar exagerat, tinand cont de faptul ca diapozitivele nu contin intreaga
prezentare, ci doar sprijina discursul profesorului, ii permit de a sublinia momentele mai
importante;
1) diapozitivele-titlu trebuie sa contina eel mult cinci cuvinte;
m) continutul unui singur diapozitiv trebuie sa fie inteles in eel mult 20 secunde (se recomanda eel
mult ~apte linii pe fiecare diapozitiv, cu eel mult ~apte cuvinte in fiecare linie);
n) spatiile dintre linii trebuie sa fie eel putin la inaltimea unei majuscule;
o) nu se recomanda utilizarea a mai mult de doua fonturi ~i doua marimi de text;
p) este recomandabil de a utiliza mai multe grafice decat tabele;
q) graficele trebuie sa fie cat mai simple, tipul fiind ales in functie de continutul informatiei;
r) nu se recomanda universalizarea tabelelor (supraincarcarea cu informatie);
s) se pot folosi efecte speciale doar atata timp, cat acestea accentueaza ideile, dar nu creeaza mai
multa confuzie;
t) utilizarea elementelor audio poate fi efectuata doar subtil, atragand atentia studentilor
masteranzilor, doctoranzilor asupra diapozitivelor celor mai importante
u) Suportul de curs plasat pe platforma moodel trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
v) tema se va diviza in subiecte, materialul fiind prezentat separat pe fiecare subiect al temei;
w) materialul expus in subiecte trebuie sa se impuna prin accesibilitate, autenticitate, actualitate,
suficienta ~i sa corespunda exact programei analitice;
x) pentru culegerea textului se va utiliza fontul 14 pt, spatiul intre randuri fiind 1,5;
y) volumul total al informatiei prezentate la o tema va fi de 4-6 pagini pentru fiecare 2 ore de
contact, exceptand tabelele, fotografiile, reprezentarile grafice;
z) la curs se va ata~a lista bibliografica.
Titularii de curs pot plasa pe platforma moodel ~i alte materiale necesare pentru studiul
4.5
individual al studentilor masteranzilor, doctoranzilor: filme, interviuri, emisiuni televizate etc. cu
conditia respectarii urmatoarelor cerinte:
a) continutul materialului corespunde temei ~i contribuie la realizarea obiectivelor curriculare;
b) continutul materialului este actual, nu propaga violenta, nu are tenta politica, nu contine limbaj
indecent;
c) se fac referintele de rigoare la sursa de provenienta a materialului.

4.6
Responsabilii de lucrarile practice, seminare pot plasa pe platforma moodle indrumiirile
metodice, culegerile de probleme ~i exercitii, ghiduri ~i alte materiale didactico-metodice care
corespund intocmai continutului programei analitice sau ofera ajutor suplimentar in realizarea
obiectivelor curriculare.
4.7
Toate materialele ce urmeaza sa fie plasate pe platforma Moodle vor fi prezentate anterior
spre aprobare ~efului de catedra.
4.8
Seful catedrei va monitoriza ~i tine evidenta materialelor plasate pe platforma moodel, precum
~i actualizarea periodica a acestora.
4.9
Actualizarea materialelor plasate pe platforma moodle se va efectua periodic, in funcJ;ie de
modificarile parvenite in programa analitica ~i continutul problemelor abordate, dar nu mai tarziu decat
la inceputul semestrului in care se studiaza unitatea de curs vizata.
4.10
Cadrul didactic este obligat sa asigure acces liber la materialele plasate pe platforma moodle
tuturor studentilor masteranzilor, doctoranzilor implicati in procesul de studiu la programul respectiv.
4.11
Cadrul didactic care a plasat diverse materiale didactico-metodice pe platforma moodle poarta
personal raspundere de calitatea materialului prezentat, veridicitatea datelor utilizate ~i respectarea
drepturilor de autor cu referire la diverse surse informationale utilizate.
4.12
Situatiile de conflict care pot aparea ca urmare a reprimarii drepturilor studentilor
masteranzilor, doctoranzilor de accesare a materialelor de pe platforma Moodle se vor solutiona de
decan ~i, la necesitate, de jurii.
4.13
Testele de evaluare a cuno~tintelor se vor elabora in conformitate cu prevederile Regulament
cu privire la evaluarile curente ~i finale aprobat prin hotiirarea Senatului IRIM din 29 septembrie 2006
(cu modificari aprobate prin hotararile Biroului Senatului nr. 5 din 30 august 2007).
Dupa aprobarea de catre ~eful catedrei, testele de evaluare a cuno~tintelor se vor prezenta
~efului sectiei studii care, dupa examinarea acestora, le va prezenta responsabilului in vederea plasarii
in reteaua locala.
4.14

4.15
Actualizarea testelor de evaluare a cuno~tintelor se va efectua periodic, in functie de
modificarile parvenite in programa analitica ~i continutul problemelor abordate, dar nu mai tarziu decat
la inceputul semestrului in care se studiaza unitatea de curs vizata.
Seful catedrei va monitoriza ~i tine evidenta elaborarii ~i plasarii testelor de evaluare a
cuno~tintelor in reteaua locala, precum ~i actualizarii periodice a acestora.

4.16

4.17
Studentii masteranzii, doctoranzii au acces liber la testele de evaluare a cuno~tintelor
utiliza oricand in vederea autoevaluarii cuno~tintelor.

~i

le pot

4.18
Situatiile de conflict care pot aparea ca urmare a reprimarii drepturilor studentilor/audientelor
de accesare a testelor de evaluare a cuno~tintelor se solutioneaza de decan ~i, la necesitate, de jurii.
5.1

5.
DISPOZITII FINALE
Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii de catre Senatul IRIM.

5.2

Modificari in prezentul regulament pot fi efectuate doar prin decizia Senatului IRIM.

