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GHID TUTORE
Preambul
Beneficiarii tutoratului sunt studenţii. Din acest motiv, scopul implementării sistemului
tutorial este de a crea studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă cel puţin următoarele
avantaje:






conştientizarea manierei în care să se dezvolte din punct de vedere universitar
înţelegerea şi utilizarea sistemului de credite transferabile
răspundere în dezvoltarea personală şi profesională
conştientizarea apartenenţei la comunitatea didactică şi de cercetare a Universităţii
Transilvania din Braşov
clarificarea dorinţelor şi opţiunilor în ceea ce priveşte traseele opţionale din planurile
de învăţământ şi studiile viitoare

Sistemul tutorial este realizat şi monitorizat de tutori de grupă/an, conducerea
departamentelor, conducerea Facultăţii de IESC şi servicii specializate ale universităţii.

Atribuţiiale tutorelui





Sprijinirea studenţilor în întelegerea funcţionării universităţii şi facultăţii, în vederea
adaptării la exigenţele corespunzătoare fiecărui an de studii prin:
a. Prezentări semestriale
b. Distribuire şi colectare contracte de şcolarizare şi anexe anuale
c. Planificare anualădeîntâlniri cu coordonatorii programelor de studii şi consiliul
departamentului
d. Asistarea studenţilor în vederea facilitării accesului la resursele universităţii
(biblioteci, laboratoare informatice etc.)
Sfătuirea studenţilor pentru familiarizarea cu modul de desfăşurare a activităţii didactice
pe baza sistemului de credite transferabile, astfel încât aceştia să poată beneficia în mod
real de avantajele oferite de acest sistem;
Orientarea studenţilor în alcătuirea rutei de studii, prin alegerea unui traseu curricular
personalizat ce ţine seama de abilităţile, interesele şi preocupările lor prin:
a. Asistarea studenţilor în alegerea unui program de studii din acelaşi domeniu de licenţă
b. Asistarea studenţilor în alegerea disciplinelor opţionale
c. Informareacu privire la organizarea seminariilor stiinţifice în facultate şi universitate;
d. Orientarea studenţilor în privinţa oportunităţilor de continuare a studiilor la nivel
master şi doctorat;






Consiliere pentru buna desfasurare a evaluărilor semestriale ale cadrelor didactice de catre
studenţi prin:
a. Planificarea de întâlniri prealabile evaluării pentru prezentarea listei cadrelor didactice
evaluate şi a disciplinelor
b. Instruire privind modul de completare on-line a formularului de evaluare
c. Planificarea zilelor de completare în cadru organizat a formularelor
Sprijin în soluţionarea unor probleme personale în legătură cu viaţa studenţească
(probleme de sănătate sau conexe procesului de învăţare, programare examene, schimbare
orar, recuperare aplicaţii etc.).
Asistarea studenţilor în luarea unor decizii personale sau administrative, precum şi în
rezolvarea unor probleme administrative curente. Toate problemele ce nu pot fi rezolvate
de tutore vor fi comunicate directorului de departament.



Informarea studenţilor si explicarea materialelor privitoare la: regulamentul de activitate
profesională a studenţilor (cu ocazia primei întâlniri cu studenţii din anul I, insistând
asupra normelor de comportare în universitate şi societate a studenţilor, a drepturilor şi
atribuţiilor studenţilor), regulamentele de acordare a burselor, de cămin, finalizare a
studiilor universitare etc., locul de desfăşurare a activităţilor didactice, orar, alte activităţi
universitare, sociale, sportive, culturale etc.



Consiliere referitoare la alegerea temelor şi îndrumătorilor pentru Proiectele de
diplomă/disertaţie.



Respectarea confidenţialităţii privind informaţiilor dobândite şi comunicate în cadrul
îndrumării/consilierii studenţilor în probleme ce ţin de persoana acestora. Informaţiile
confidenţiale pot fi utilizate doar pentru rezolvarea problemelor generale, sau particulare,
fără indicarea sursei/surselor de informaţii confidenţiale.



Întocmirea evidenţei principalelor probleme neconfidenţiale discutate cu studenţii şi
prezentarea rapoarte lunare Consiliului departamentului; raportul este neformalizat
şi poate fi prezentat în orice format (electronic sau scris).



Disponibilitate oferita studenţilor tutorati, în cadrul facultăţii, conform unui
program afişat în mod vizibil şi publicat şi pe pagina web a departamentului, timp
de 2 ore pe săptămână.

Aprobat în Consiliul Departamentului de Electronica si Calculatoare în şedinţa din
09.11.2015

