Învăţământul FR are drept principale
caracteristici
utilizarea
tehnologiilor
informationale ca suport de informare,
cunoastere si comunicare, munca individuala, independentă a studenţilor, activitatea de
îndrumare şi coordonare a cadrelor didactice,
lucrări practice, proiecte, seminarii, aplicaţii pe
teren identice cu programele de la zi. Se
utilizează o gamă largă de tehnologii de
învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici
audio şi video interactive, multimedia, tehnologii de învăţare prin intermediul calculatorului
şi a Internetului, activităţi directe cadru
didactic-student.
În Universitatea “Bogdan Voda” din Cluj
Napoca, activitatea ÎFR este condusa de
Departamentul IFR. Acesta functioneaza
potrivit unor standarde de dotare şi
organizare elaborate de ARACIS.

Finalizarea studiilor la IFR
Studiile efectuate în sistemul de
învaţamant universitar cu forma IFR se
încheie cu examen de licenţă, dupa aceleaşi criterii ca la învaţamantul de zi. Dupa
promovarea examenului de licenţa, absolventul primeşte Diploma de Licenţa în
funcţie de specializarea urmata. Media
minima la examenul de licenţa este
6 (şase). Absolventul de la învaţamantul
universitar forma ÎFR care nu promoveaza
examenul de licenţa primeşte un Certificat
de Absolvire care atesta efectuarea
studiilor universitare fara licenţa şi poate
repeta acest examen în condiţiile prevazute
de lege.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ”
DIN CLUJ - NAPOCA

400285 - CLUJ-NAPOCA - RO
Str. Tăietura Turcului nr. 47,
Clădirea A2
Tel: 0264-431628 / Fax: 0264-591830
www.ubv.ro; ubv@ubv.ro

STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT CU
FRECVENŢĂ REDUSĂ

Universitatea “Bogdan Vodă” din ClujNapoca ofera excelente conditii de pregatire în trei domenii diferite avand în structura sa trei facultati: Facultatea de Stiinte
Economice, Facultatea de Drept si Facultatea de Educatie Fizica si Sport.

Facultatea de Ştiinţe economice, cu o
durata a studiilor de 3 ani/180 credite,
are în componenta sa specializarea
Management
ce
asigura
viitorilor
absolventi o pregatire solida în domeniul
economic, conferind competente pe piata
muncii într-un spatiu european deschis
spre formarea de noi cariere.

Facultatea de Ştiinţe economice şi Facultatea de Drept pun la dispozitia dumneavoastra
o forma moderna de a urma cursurile aferente
Programelor de studiu Management şi
Drept prin Invăţământul cu Frecvenţă Redusă. Puteţi să deveniţi astfel absolvenţii uneia
dintre prestigioasele instituţii de învăţământ
superior privat din România, fără să renunţaţi
la cariera profesională.

Ce este Învăţământul cu Frecvenţă Redusă
(IFR)? - Este o forma moderna si flexibila de
organizare a activitatii didactice în învatamantul superior, conceputa pentru nevoile
celor care doresc sa învete, fara a-si întrerupe
activitatea profesionala. Specificitatea acestei
forme de învatamant se evidentiaza prin:
concepţie modulară, ritmul şi locul de învăţare,
metodologia învăţării şi sistemul de asigurare
al calităţii. Învăţământul universitar de
licenţă IFR permite calificarea superioara
universitara finalizata prin examen si diploma
de licenta iar cunostintele primite si diploma
obtinuta la absolvire sunt echivalente cu cele
de la forma de zi.

Facultatea de Drept, cu o durată a studiilor de 4 ani/240 credite, continua
traditiile scolii romanesti de studii juridice
oferind un profil de pregatire complex.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
pregateste specialisti în domeniul educatiei
fizice si sportului. Studiile au durata de
3 ani/180 credite, absolventii fiind Licentiati în Educatie Fizica si Sport.

Cum se desfăşoară programele
IFR? - Sub îndrumarea unui corp
cu experienta în domeniu, în baza
lor de studii adecvate, cu

de studiu
profesoral
programeutilizarea

tehnologiilor moderne de comunicare si
furnizare a cunostintelor, pentru a ajuta
studentii în activitatea de instruire la facultate, la domiciliul sau la locul lor de munca.
Maniera de pregatire la învatamantul cu
frecventa redusa este asigurata prin: înlocuirea orelor de predare (curs) cu studiu individual; comunicarea informatiilor educationale prin medii suport multiple; întalniri
permanente la sfarsit de saptamana cu
studentii pentru desfasurarea activitatilor
practice obligatorii prevazute în planurile de
învatamant (seminarii, laboratoare, lucrari
practice, proiecte, practica informatica si de
specialitate).

Universitatea “Bogdan Voda” din ClujNapoca, fiind o universitate privata, organizeaza atat învatamant cu Frecventa cat si
învatamant cu Frecventa Redusa în regim
cu taxă. Cuantumul taxelor anuale de studii
este stabilit de catre Senatul Universitatii,
incluzand toate serviciile educationale puse
la dispozitia studentilor.
Taxa de şcolarizare, pentru forma de
învăţământ IFR, se regăsesc pe site-ul universităţii. Materialele didactice puse la dipoziţia
studenţilor sunt incluse în taxa de studiu.

