
GHID DE UTILIZARE 

a website-urilor Centrului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu 

Frecvenţă Redusă (CIDIRF) 

Adresa web oficială a centrului pentru ID-IFR este: 

http://idifr.univ-ovidius.ro 

La această adresă se găsesc documente administrative cu caracter public şi informal.  

În secţiunea Start se găseşte o descriere completă a centrului pentru ID-IFR. 

În secţiunea Admitere se poate consulta metodologia admiterii şi oferta educaţională a fiecărei 

facultăţi, orice utilizator având la dispoziţie linkuri directe către informaţii precum: 

 Acte necesare pentru dosarul de înscriere şi perioada de înscriere; 

 Taxele de înscriere, înmatriculare şi şcolarizare; 

 Datele probelor de concurs, programul înmatriculărilor, etc. 

 

În secţiunea Facultăţi şi subsecţiunile corespunzătoare se poate face o incursiune în cadrul 

programelor de studii organizate la formele de învățământ ID și IFR.  

 

În secţiunea Regulamente se găsesc informaţii administrative ce reglementează activitatea ID-IFR în 

cadrul centrului pentru ID-IFR al Universităţii Ovidius din Constanţa, precum: 

 Regulament privind Organizarea Învăţământului la Distanţă şi Învăţământului cu Frecvenţă 

Redusă în Universitatea Ovidius; 

 Regulament cadru pentru aplicarea Sistemului de Credite Transferabile; 

 Ghid de consiliere profesională a studenţilor în tehnologia ID; 

 Regulament cadru pentru activitatea profesinală a stdenţilor şi raporturile Universităţii Ovidius 

cu studenţii; 

 Regulament de funcţionare al Bibliotecii Universităţii Ovidius Constanţa; 

 Regulament de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în îvăţământul superior 

(examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie). 

 

Studenţii îşi pot verifica situaţia şcolară şi financiară prin platforma Carnet online 

https://carnet.univ-ovidius.ro/auth/login 

 

O altă adresă web utilă studenţilor şi cadrelor didactice implicate în procesul de învăţământ este 

plateforma Academis: 

htpp://e-learning.univ-ovidius.ro 

În cadrul platformei Academis, în secţiunea publică, studenţii şi nu numai pot afla informaţii 

generale despre activitatea ID-IFR din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. 

 

În secţiunea didactică (http://e-learning.univ-ovidius.ro/conectare), studenţii se pot autentifica şi 

vor avea acces exclusiv şi securizat, online, într-o secţiune specială. 

Orice student poate consulta caietele de studiu individual (în format PDF) şi planurile de 

învăţământ pentru toţi anii de studii la care este arondat.  

Sugestiile şi recomandările privind orice îmbunătăţire a procesului de învăţământ se pot trimite 

către administratorul website-ului sau conducerea Centrului prin secţiunea de Contact. 

 

O comunicare online, similară mesageriei clasice de email, se poate desfăşura între toţi actorii 

Centrului (studenți şi cadre didactice), fără a fi nevoie exclusiv de o adresă de email. 


