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1.DOMENIU 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” de 

către Conducerea fiecărei facultăţi şi cadrele didactice din facultatea respectivă. 

2.SCOP 

Procedura stabileşte etapele şi responsabilităţile pentru elaborarea, 

actualizarea şi aprobarea programelor analitice şi a fişelor/calendarelor de 

disciplină din planurile de învăţământ pentru studiile de licenţă, masterat şi 

doctorat, pentru fiecare an universitar. 

3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

F-X  - codul facultăţii conform codificării aprobate de conducerea 

universităţii (ex. 1 pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative); 

TD – titularul de disciplină 

4.DESCRIEREA PROCESULUI 

4.1.Etape premergătoare 

a) Titularii de disciplină, împreună cu cadrele didactice din subordine, 

elaborează programa analitică şi fişa/calendarul disciplinei înainte de 

începerea anului universitar; 

b) Directorul de departament pune la dispoziţia titularilor de disciplină 

datele necesare prevăzute în planul de învăţământ şi programele analitice 

din anul precedent, în scopul actualizării conţinutului acestora. 

4.2.Elaborarea programelor analitice şi a fişelor/calendarelor de 

disciplină 

a) programa analitică şi fişa disciplinei va fi structurată conform anexelor 

nr. 1 şi 2 la prezenta procedură; 

b) titularul de disciplină va actualiza programa analitică ori de câte ori este 

necesar. 

c) programa analitică şi fişa/calendarul disciplinei vor fi realizate pe suport 

hârtie şi pe suport electronic,  tehnoredactat în formatul specificat în 

anexele 1 şi 2. 

d) programa analitică şi fişa/calendarul disciplinei vor fi predate directorului 

de departament în termenul stabilit de decanul facultăţii. 
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4.3.Aprobarea şi înregistrarea programelor analitice şi a 

fişelor/calendarelor de disciplină 

a) programele analitice şi fişele/calendarele de disciplină vor fi analizate în 

şedinţa departamentului în structura căreia figurează disciplina respectivă 

b) după aprobare, programa analitică va fi înregistrată conform procedurii 

PS-01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din cadrul UCDC” 

5.RESPONSABILITĂŢI 

a) Consiliul departamentului răspunde pentru elaborarea programelor 

analitice şi fişelor/calendarelor de disciplină din planul de învăţământ, 

înainte de începerea anului universitar şi în termenul stabilit de Senatul 

Universităţii. 

b) Titularii de disciplină şi Directorii de departament răspund pentru 

respectarea termenului şi recomandărilor stabilite de conducerea 

facultăţii, precum şi pentru conţinutul programelor analitice. 

6. DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrată în 

vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi 

aprobată în şedinţa Senatului din data de 5.03.2009 şi din data de 08.12.2011. 

Prezenta Procedură aşa cum a fost modificată şi completată intră în vigoare 

începând cu data de 1.01.2012. 

7.ANEXE 

Anexa 1: Model Programă analitică 

Anexa 2: Model Fişa disciplinei 
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