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3. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care se elaborează orarele pentru activităţile didactice din
Facultatea de Știinte ale Educatiei, Științe Sociale și Psihologie, Universitatea din Pitești,
precum şi repartizarea sălilor de curs, în aşa fel încât acestea să fie folosite la capacitatea
maximă. În acest scop, a fost elaborat un orar de utilizare a sălilor pe interval orarii, cadre
didactice şi ani de studiu.
Indicatorii de performanţă ai procesului:
 optimizarea utilizării sălilor pentru cursuri/ seminarii/ activități practice, astfel încât
activitatea didactică să se desfăşoare la parametrii optimi;
 elaborarea unui orar care să ţină cont de criteriile psiho-pedagogice prin respectarea
¨curbei de efort¨ atât pentru studenţi cât şi pentru cadrele didactice.
4. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicată de responsabil şi/sau membrii desemnaţi ai colectivelor de elaborare a
orarelor, conducerea facultăţii /departamentului.
5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 Legea Educației nr. 1 / 2011;
 Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Regulamentele şi reglementările interne ale Universitatii din Pitesti;
 Statele de funcţiuni ale FSESSP;
 Planurile de învăţământ ale programelor de studii gestionate la nivelul FSESSP;
6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
6.1. Abrevieri
– Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.
FSESSP
7. DESCRIERE PROCEDURĂ
7.1. Spaţii de învăţământ
7.1.1. Spaţiile destinate activităţilor didactice trebuie să corespundă specificului activităţii –
sală de predare (curs, seminar sau proiect), laborator didactic, spaţii sportive sau pentru stagii
de practică.
7.1.2. Calitatea spaţiilor de învăţământ este evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, starea
tehnică şi numărul total de studenţi care îşi pot desfăşura activitatea simultan.
7.1.3. Decanul Facultății de Știinte ale Educației, Științe Sociale și Psihologie solicită
necesarul de spaţii în funcţie de numărul programelor de studii, tipul de activitate didactică
(curs sau aplicaţie), a numărului de studenţi participanţi la o activitate.
7.1.4. Decanul Facultății de Știinte ale Educației, Științe Sociale și Psihologie numește
responsabili de orar pentru programele de studiu/ filialele facultății.
7.2.Elaborarea orarelor
7.2.1 Elaborarea orarelor se va face pe baza planurilor de învăţământ care sunt aprobate de
Senatul universităţii şi semnate de Rector.
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7.2.2. Responsabili de orar vor primi copii ale planurilor de învăţământ pentru care se
elaborează orarele de la decanul Facultății de Știinte ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie.
7.2.3. Planurile de învăţământ sunt analizate de CF pentru a stabili lista cursurilor care se
vor desfăşura în comun. Lista va fi semnată de către decan şi pusă la dispoziţia
responsabililor de orar.
7.2.4. Responsabili de orar vor primi copii ale statelor de funcțiuni de la directorii de
departament.
7.2.5. Responsabili de orar vor primi tabelul cu structurile didactice/ formațiile de studiu
(pentru fiecre program de studiu din facultate) de la decanul Facultății de Știinte ale
Educației, Științe Sociale și Psihologie.
7.2.6. Orarele pentru activităţile didactice se elaborează semestrial de către responsabilii de
orar sau de către alte cadre didactive propuse de decan / directorul de departament şi
numite prin decizie de către decan.
7.2.7. Ora academică de predare continuă este de 50 de minute. După acest interval se acordă
o pauză de 10 minute.
7.2.8. Activitatea didactică începe, de regulă, la ore fixe.
7.2.9. Orarele se pot elabora cu repartizarea disciplinelor pe parcursul unui semestru întreg
sau pe module (gruparea unor discipline într-un interval de timp mai mic de 14
săptămâni), cu aprobarea Consiliului Facultății.
7.2.10. Orarele se elaborează de către responsabilii de orar pe baza informaţiilor aflate în:
a) tabelul cu spaţiile disponibile
b) planurile de învăţământ ale programelor de studii
c) statele de funcţiuni ale departamentelor facultății
d) lista cursurilor care se desfăşoară în comun
e) tabelul cu structurile didactice/ formațiile de studiu
7.2.11. Ordinea de priorităţi în programarea activităţilor didactice va avea în vedere:
a) gruparea activităţilor în scopul asigurării continuităţii pentru studenţi, pe cât posibil
fără fragmentare şi fără a se depăşi opt ore / zece ore (în filiale) de activităţi într-o
grupare;
b) ocuparea, pe cât posibil, la forma de învăţământ zi cu activităţi didactice pe
întreaga săptămână pentru studenţi, într-un mod uniform din punct de vedere al
numărului de ore;
c) asigurarea ocupării spaţiilor destinate activităţilor didactice în intervalul orar 8:0020:00;
7.2.12. La programarea cadrelor didactice cu funcţii de conducere în cadrul facultăţii /
departamentului sau universităţii se vor avea în vedere restricţiile impuse de
activităţile specifice programate (reuniuni ale conducerii).
7.2.13. În cuprinsul orarului se vor specifica:
a) denumirea completă a disciplinei cu specificarea abrevierilor într-o legendă;
b) gradul cadrului didactic;
c) numele şi prenumele cadrului didactic;
d) denumirea sau codul spaţiului de învăţământ;
e) categoria de încadrare a săptămânii: impară sau pară.
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7.2.14. Orarele se vor finaliza cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea activităţilor
didactice prevăzute în orar în acel semestru.
7.2.15. Orarele vor fi aprobate de directorul / directorii de departament şi decan.
7.2.16. După aprobare, afişarea orarelor se face la avizierele destinate şi pe pagina web a
facultăţii în cadrul softului specific orarului elaborat la nivel de universitate.
7.3. Modificarea orarelor
7.3.1. În cazul în care se constată necesitatea unor schimbări în orar, operarea modificărilor
va fi adusă la cunoştinţa cadrelor didactice şi studenţilor de către responsabilii cu orarul. În
acest sens, se va face notificarea modificărilor prin afişarea de anunţuri la avizier şi/sau email şi totodată se va înlocui forma tipărită / fişierul cu varianta nouă.
7.3.2. După operarea modificărilor, noua variantă de orar va fi aprobată de către directorul de
departament şi decan, conform menţiunii de la 5.2.15.
7.3.3. În cazuri excepţionale, în care cadrul didactic nu poate respecta orarul, poate propune
recuperarea activităţilor didactice după un program de recuperare, cu aprobarea directorului
de departament sau decanului, după caz. Acest lucru este posibil în următoarel situații:
a) motive de sănătate;
b) apariţia unor misiuni care implică deplasări pentru participare la activităţi didactice
externe universităţii;
c) activităţi de cercetare în cadrul unor contracte / granturi;
d) participarea la instruiri;
e) participarea la workshop-uri, simpozioane, conferinţe;
f) activităţi în interesul Universitatii din Pitești / Facultății de Știinte ale Educației,
Științe Sociale și Psihologie (decise de conducere);
7.3.4. Programul de recuperare propus trebuie:
a) convenit cu studenţii pentru obţinerea acordului de principiu;
b) comunicat în timp util structurilor de conducere a departamentului şi studenţilor;
c) aprobat de directorul de departament sau decan, după caz.
8. Responsabilităţi
8.1. Decanul are următoarele responsabilităţi:
a) numește responsabilii de orar, asigură furnizarea informaţiilor necesare elaborării orarelor;
b) aprobă orarele semestriale, respectiv modificările de orar propuse;
c) aprobă / avizează orarele proprii de recuperare a activităţilor didactice.
8.2. Directorul de departament are următoarele responsabilităţi:
a) asigură furnizarea informaţiilor necesare elaborării orarelor;
d) aprobă orarele semestriale, respectiv modificările de orar propuse;
b) aprobă orarele proprii de recuperare a activităţilor didactice.
8.3. Responsabilii cu orarele au următoarele responsabilităţi:
a) participă la elaborarea şi afişarea orarelor pentru toate formaţiile de studii;
b) operează modificările în orare;
c) obţin avizele şi aprobările necesare pentru orare.
8.4. Direcţia de Asigurarea Calităţii are următoarele responsabilităţi:
a) verifică modul de aplicare a prezentei proceduri.
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