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Învăţământul la distanţă din Universitate a luat fiinţă în anul 2001 pentru a
răspunde cerinţelor social – economice şi educaţionale. Sunt 2566 studenţi înscrişi în
aceste forme de învăţământ la cele 11 programe de studii din cadrul facultăţilor de Istorie
şi Geografie, Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Silvicultură şi Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică.
O parte din programele de studii s-au acreditat în cursul anului 2009, Silvicultură,
Administraţie Publică şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune, următoarele fiind în
curs de acreditare.
Obiectivele acestei forme de învăţământ sunt legate de oferta unor forme flexibile
şi moderne de învăţare cu obţinerea de rezultate echivalente celor de la învăţământul la zi.
1. Pentru a oferi studii de înaltă calitate care să răspundă noilor cerinţe şi priorităţi,
bazate pe respectarea standardelor de calitate s-a derulat un proces de implementare a
cursurilor şi unităţilor de învăţare disponibile pe platforma de învăţământ electronic
(e-Learning). Pentru buna funcţionare a acesteia s-au organizat cursuri de
perfecţionare şi de învăţare a tehnologiilor ID specifice sistemului e-Learning,
completate de ghiduri de utilizare specifice activităţii didactice ID şi pentru studenţi:
a) s-au atribuit adrese/conturi de utilizator pentru toate cele 650 de cursuri
care se desfăşoară în cadrul programului ID;
b) s-au oferit facilităţi online pe platformă de evaluare / autoevaluare
finală şi pe parcursul anului universitar pentru toţi studenţii utilizatori;
c) s-au elaborat ghiduri de utilizare a platformei e-Learning adresate atât
tutorilor cât şi studenţilor.
2. Promovarea formelor de studiu specifice educaţiei permanente şi de formare
continuă în Universitate a fost şi este concepută ca o modalitate modernă de accesare
a dimensiunilor actuale de reconversie profesională a adulţilor în societatea
contemporană. Această activitate de învăţare de scurtă durată este într-o continuă
creştere printr-o ofertă variată la nivelul universităţii. În prezent se desfăşoară prin 11
programe de studiu şi se preconizează extinderea numărului lor în perioada 2010 –
2011, printr-o vizibilitate mai bună, o continuitate a programelor desfăşurate prin
proiecte finanţate CNCSIS / MECTS / ANPC precum şi prin derularea unor noi
sisteme de învăţământ de perfecţionare în domeniile acreditate din universitate.
3. Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Educaţie Continuă a derulat a II-a
ediţie a Concursul regional „Student pentru o zi” în perioada martie – aprilie 2009,
de actualizarea site-ului concursului, adăugarea unei galerii foto moderne,
actualizarea regulamentului de desfăşurare şi a tematicii disciplinelor de concurs.
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