Conţinutul recomandat pentru Pachetul Informativ / Catalogul Cursurilor

Este organizat pe 3 capitole:
1.

Informații despre instituția de învățământ superior

2.

Informații despre programele de calificare/ studii de licență

3.

Informații pentru studenți

Notă : Capitolul 2 se poate organiza pe facultăți cu trimitere din domeniul principal al instituției
de învățământ superior
Capitolul 1: Informaţii despre instituţie
• Denumirea și adresa
• Calendarul academic
• Autorităţile academice
• Descrierea generală a instituţiei (inclusiv tipul și statutul)
• Lista programelor de calificare oferite
• Procedurile de admitere/ înregistrare
• Principalele regulamente universitare (în special, procedurile de recunoaştere)
• Coordonatorul ECTS al instituţiei

Capitolul 2: Informaţii despre programele de calificare/ studii de licență
A. Descrierea generală
• Calificarea obţinută
• Cerinţe de admitere
• Obiective educaţionale și profesionale
• Acces la studii postuniversitare
• Descrierea structurii programului prin credite (60 pe an) și cursuri
• Evaluarea finală (dacă există)
• Examinarea şi regulamentul de evaluare
• Coordonatorul ECTS al facultăţii (prodecan)

B. Descrierea cursilor individuale (Fișa disciplinei)
• Titlul cursului
• Codul cursului
• Tipul cursului
• Nivelul cursului
• Anul de studii
• Semestrul/ trimestrul
• Numărul de credite
• Numele titularului de curs
• Obiectivele cursului (exprimate în termeni de rezultate ale învăţării şi competenţe)
• Condiţiile de bază
• Conţinutul cursului
• Lectura recomandată
• Metodele de predare
• Metodele de evaluare
• Limba de instruire

Capitolul 3. Informaţii generale pentru studenţi
• Costurile de trai
• Posibilităţi de cazare
• Hrană
• Facilităţi medicale
• Facilităţi pentru studenţii cu necesităţi speciale
• Asigurare
• Suport financiar pentru studenţi
• Serviciu personal studenţi
• Facilităţi de studii
• Programe internaţionale

• Informaţii practice pentru studenţii aflați în mobilitate
• Cursuri de studiere a limbii române
• Consultaţii
• Facilităţi sportive
• Activităţi extracurriculare şi de divertisment
• Asociaţii studenţeşti din univestitate/facultate
• Alumni

