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1. Definiţia bugetului de timp 
(BT). Scurtă incursiune istorică 

Obţinerea de rezultate performan-
te în urma efectuării unei activităţi 

presupune o bună organizare a aces-
teia. Deşi conceptul de buget de timp 

se utiliza încă din cele mai vechi tim-
puri, noţiunea a apărut relativ-recent 

în 1920 în sociologia americană. 
BT a fost definit drept (a) totali-

tatea indicilor ce caracterizează distri-
buţia timpului pe tipuri de activitate; 

(b) evidenţa, distribuţia fondului de 
timp pentru o zi, săptămână, lună, an 

ş. a. pentru diferite tipuri de activitate; 
(c) cheltuielile de timp pentru anumite 

activităţi efectuate într-o perioadă fi-

nită şi stabilită de timp [1]. 
Dicţionarul explicativ al limbii ro-

mâne propune pentru BT următoarea 
definiţie: timpul de care dispune un in-

divid, o colectivitate pentru a rezolva 
anumite probleme.  

BT este cunoscut în planul vieţii 
sociale sub forma celor trei de 8 (opt): 

opt ore de muncă profesională; opt ore 
de activităţi extra-profesionale şi opt 

ore de muncă şi odihnă şi refacere a 
forţelor umane. Această divizare are 

un caracter orientativ, ea suportând 

modificări în funcţie de profilul acti-
vităţii umane, de vârstă etc. [2]. 

2. BT în universităţile din Repu-

blica Moldova, ţările europene 

Organizarea bugetului de timp al 

studenţilor capătă o importanţă tot 

mai mare. Studenţii trebuie să fie me-

reu în activitate, pentru a obţine com-

petenţe în domeniul de studiu, de a se 

forma ca personalitate, de a se dezvol-

ta multilateral. 

Problema BT este analizată la de-

terminarea numărului de credite pen-

tru studiul cursurilor în cadrul elabo-

rării programelor de studii. Investiga-

ţiile efectuate în învăţământul superior, 

puţine la număr, permit de a vorbi des-

pre un model orientativ al structurii BT 

al studenţilor pentru durata de 24 ore, 

ca medie statistică săptămânală: 6 ore 

de activităţi didactice obligatorii, con-

form orarului (ciclul I, licenţă); 4-5 ore 

pentru lucrul independent (pregătirea 

activităţilor didactice, a temelor pentru 

acasă); 3-4 ore de odihnă activă (scurte 

plimbări, activităţi cultural-artistice, 

sportive, de divertisment); 2-3 ore 

pentru rezolvarea problemelor de me-

naj şi 7-8 ore de somn [2].  
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Acelaşi model este adaptat pen-
tru majoritatea instituţiilor de învăţă-
mânt superior din RM, cu mici devieri 
pentru unele segmente de timp în pe-
rioada studiilor, şi cu unele schimbări 
mai mari în perioada vacanţelor. 

În ţările europene, BT al studen-
ţilor este în centrul atenţiei, prevenin-
du-se, în așa fel, solicitarea studenţi-
lor, creându-se condiţii prielnice de 
învăţare prin asigurarea unui ritm de 
studiu rezonabil. 

În Federaţia Rusă precum şi în 
alte ţări europene, problema bugetului 
de timp este o problemă a sociologiei. 
Sociologii ruşi efectuează diverse cer-
cetări privind determinarea bugetului 
de timp, metoda de bază fiind chestio-
narul [3]. Conform statisticilor socio-
logice, repartizarea săptămânală a bu-
getului de timp al studenţilor depinde 
de instituţia de învăţământ şi de stu-
dent. Analiza datelor sociologice per-
mite a contura următoarea structură a 
BT a studentului. 

Timpul pentru învăţare în săli de 
studii este relativ stabil şi constituie 6-
8 ore pe zi. Învăţarea independentă va-
riază şi constituie 3-5 ore pe zi, iar în 
timpul sesiunii 8-9 ore. Astfel, în su-
mă, activitatea de învăţare a studentu-
lui constituie 9-12 ore pe zi. Mai mult 
timp dedică învăţării studenţii primu-
lui an de studiu, ei nefiind adaptaţi la 
metodele de studiu de la universitate. 
Caracteristic studenţilor anului I este 
faptul că ei nu-şi programează corect 
BT. O mare importanţă în BT o are tim-
pul liber. Acesta constituie de la 1,7 
până la 2,8 ore pe zi. Studenţii con-
sacră acest timp activităţilor publice, 
sportive, culturale, precum și odihnei. 
Condiţiile în care trăieşte, învaţă şi se 
odihneşte studentul contribuie foarte 
mult la ritmul de lucru, starea de sănă-
tate. Regimul de învăţare, mâncare, 
somn asigură utilizarea raţională a 

eforturilor şi o echilibrare a sistemului 
nervos, diminuează stresurile psihice. 

Cercetarea efectuată pe un eşan-
tion de circa 10 000 de studenţi a de-
monstrat interesul pentru pregătirea in-
dependentă a studenţilor cu vârsta între 
20-22 ani. Dacă în medie activitatea in-
dependentă constituie 4 ore pe zi, atunci 
se poate considera că mai mult de 
60% dintre studenţi realizează această 
activitate seara, la ore târzii [4]. 

În Franţa de problema bugetului 
de timp se ocupă L'Observatoire na-
tional de la vie étudiante (OVE). Printre 
multe date prelucrate în fiecare an de 
OVE, cele privind orele de muncă 
sunt deosebit de interesante. Astfel, un 
student din anul I lucrează mai mult de-
cât un student din anul 2 sau 3, aproa-
pe de două ori: 56 ore faţă de 32 [5]. 

În S.U.A. problema bugetului de 
timp este cercetată la Universitatea de 
la Marilson de către John P. Robinson, 
coordonatorul Americans' Use of Time 
Project, ce include, de fapt, şi proble-
ma bugetului de timp al studenţilor [6].  

Macan, Shahani, Dipboye, şi 
Phillips (1990) au identificat un mo-
del cu patru factori de gestionare a tim-
pului studenţilor din Statele Unite. Cei 
patru factori sunt stabilirea golurilor şi 
a priorităţilor, planificare şi programa-
re, perceperea pentru controlul de timp, 
preferinţa. Dintre cei patru factori, 
perceperea pentru controlul de timp 
are cea mai puternică contribuţie la 
ajustarea academică şi emoţională [7].  

În urma analizei BT al studenţi-
lor din universităţile europene, specia-
liştii din domeniul sociologiei au obţi-
nut următoarele date: o săptămână de 
studii este constituită din 168 ore. Re-
partizarea cu succes a acestor ore in-
fluenţează succesele şi starea de sănă-
tate a studentului. Se acordă în mediu 
8 ore pentru somn, ceea ce într-o săp-
tămână constituie 56 ore. În cazul ne-
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respectării acestui regim, sunt necesare 
recompense. Este nevoie de alimenta-
re, pentru care, în mediu, sunt necesare 
3 ore pe zi, ceea ce constituie 21 ore pe 
săptămână. 15 ore sunt dedicate săptă-
mânal studiului auditorial. Se rezervea-
ză încă câte o oră pe zi pentru exerci-
ţii fizice, ceea ce constituie 7 ore pe 
săptămână. Cea mai importantă parte 
a BT o reprezintă studiul independent. 
Se recomandă studenţilor de a utiliza 
2-3 ore de studiu independent pentru 
fiecare oră de învăţare în sala de stu-
dii. Astfel, lucrul independent consti-
tuie circa 45 ore pe săptămână. La 
efectuarea calculelor, se obţin 24 ore 
timp liber săptămânal, ceea ce consti-
tuie aproximativ 3 ore pe zi. Aceste 
ore trebuie să fie folosite raţional pen-
tru menaj, lectură etc. [8].  

3. Factori ce contribuie la deter-
minarea structurii bugetului de timp  

BT depinde de un şir de factori 
obiectivi şi subiectivi. 

Dintre factorii obiectivi fac parte 
programul de studii, orarul, deplasările. 

Activismul, formarea unui regim 
stabil, sistemul de cerinţe, nevoi, pre-
ferinţe, posibilităţi constituie factorii 
subiectivi ai BT al studentului.  

Deşi în ţările europene sunt efec-
tuate cercetări la nivel de ţară privind 
BT al studenţilor, totuşi acesta diferă 
de la o instituţie de învăţământ la alta. 
BT depinde mult de specificul fiecărei 
universităţi, facultăţi în parte. Odată cu 
aderarea universităţilor la procesul de 
la Bologna au fost determinate anumi-
te cerinţe comune privind elaborarea 
programelor de studii pentru universi-
tăţi, facultăţi. Volumul anual de muncă 
al unui student constituie circa 1500-
1800 de ore, inclusiv ore de contact 
direct cu profesorul şi ore de activitate 
independentă. Un credit se alocă pen-
tru 25-30 ore de studiu. În sistemul în-
văţământului superior naţional, volu-

mul anual de muncă al studentului 
este de circa 1800 de ore, iar un credit 
se alocă pentru circa 30 ore de studiu.  

În dependenţă de specificul şi 
particularităţile unităţii de curs/modul, 
raportul ore de contact direct şi lucru 
independent poate constitui, la învăţă-
mântul de zi, 1:1, 1:2. Din timpul re-
zervat pentru studiu independent, 
50% îl va constitui studiul indepen-
dent ghidat de profesor. În învăţămân-
tul cu frecvenţă redusă şi învăţămân-
tul la distanţă timpul rezervat pentru 
studiul independent ghidat de profesor 
nu poate fi mai mic de 25% din timpul 
rezervat pentru lucrul independent. 

Pentru ciclul II, conform Regula-
mentului cu privire la organizarea stu-
diilor superioare de masterat, ciclul II, 
raportul ore de contact direct şi lucru 
independent poate constitui 1:3 [9].  

Pentru profesor, creditele consti-
tuie un indicator pentru proiectarea 
sarcinilor de studiu independent. Tim-
pul necesar pentru realizarea sarcini-
lor nu poate să depăşească, valoarea 
de timp calculată pentru o săptămână.  

Pentru student, creditele preci-
zează că realizarea sarcinilor de stu-
diu independent, corespunzător orelor 
calculate pentru o săptămână, este o 
condiţie obligatorie (şi nu opţională) 
pentru promovarea disciplinei.  

În realitate, la proiectarea proce-
sului de formare, corelaţia optimă din-
tre orele de contact direct şi cele de 
lucru independent nu este realizată. 
Este necesar de a se ţine cont de re-
partizarea săptămânală şi zilnică a 
orelor de contact direct şi a celor de 
lucru independent. Astfel, la elabora-
rea orarului se va lua în consideraţie 
distribuţia adecvată a acestor ore.  

Creditele au rolul de a asigura o 
încărcare echilibrată şi raţională a 
timpului pentru activităţile de învăţare 
colective şi individuale [9]. 
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BT al studentului, ca de altfel al 
oricărui om, cuprinde trei mari secven-
ţe: timp de muncă (de învăţătură, în 
situaţia studenţilor), timp pentru nevoi 
fiziologice, social-culturale şi gospo-
dăreşti, timp liber. Pentru a şti de cât 
timp se dispune este nevoie de a ţine 
cont de numărul de ore zilnice, săptă-
mânale şi anuale de curs, de numărul 
de ore destinate pregătirii temelor şi 
lecţiilor pentru ziua următoare, de 
orele destinate somnului, unor atribu-
ţii stabilite în familie, drumul la uni-
versitate şi acasă, timpul de masă şi 
odihnă, unele obligaţii universitare şi 
cele cerute de organizaţie etc.  

În structura BT se evidenţiază 
timpul de lucru, activitate indepen-
dentă, timp liber şi neprogramat. 

4. Organizarea BT 
Utilizarea raţională a timpului 

presupune instalarea unui regim de 
viaţă şi de muncă sănătos, în care să 
fie dozate raţional activităţile dedicate 
studiului, odihnei, jocului, plimbărilor 
în aer liber, lecturii, vizionării de fil-
me, audierii emisiunilor de radio şi 
televiziune, îndeletnicirilor practice, 
artistice ş.a. 

Studenţii din anul I de studii şi o 

parte din studenţii din anii superiori se 
confruntă cu dificultăţi în planificarea 

BT. 
În continuare propunem câteva 

sfaturi pentru organizarea mai eficien-
tă a bugetului de timp: 

 Utilizarea unei agende pentru în-
scrierea activităţilor ce urmează a 

fi efectuate, ţinând cont de impor-
tanţa acestora, de preferinţele stu-

dentului. Nu în zadar este utilizată 
agenda în cursurile preuniversitare 

de învăţământ; agenda are rolul nu 
numai de a duce o evidenţă a note-

lor elevilor, dar şi de a forma deprin-
deri de lucru independent, prin indi-

carea temelor necesare de efectuat. 

 Se recomandă de a face pauză du-
pă orele de curs, pentru mâncare, 
odihnă. Activitatea independentă 
trebuie să fie desfăşurată într-o pe-
rioadă de timp prielnică studentu-
lui, preferabil de la ora 16 până la 
19. Se recomandă de a începe cu 
activităţile mai complicate, iar cele 
mai simple de efectuat la sfârşit, 
deoarece apare oboseala şi dispare 
interesul pentru studiu. Se reco-
mandă de a fi făcute pauze mici 
pentru restabilire.  

 Pentru a asigura un studiu efectiv 
se recomandă înlăturarea factorilor 
distractivi: gălăgia, telefonul etc. Ca 
şi la orele de curs, învăţarea şi pre-
gătirea temelor acasă necesită disci-
plină, ordine, program, care trebuie 
respectat cu toată rigurozitatea. 

 Organizarea şi menţinerea bugetu-
lui de timp depinde de caracterul 
fiecărui student. Pentru o gestiona-
re eficientă a BT este necesar ca 
studentul să fie bine organizat, să 
dea dovadă de voinţă şi tărie de 
caracter. Să poată spune NU unor 
distractori atunci când este necesar 
de a efectua o activitate importantă 
planificată. 

 Se recomandă de a face totul la 
timp, lăsarea unei activităţi de azi 
pe mâine poartă numele de pro-
crastinare, ceea ce duce la forma-
rea de deprinderi greşite de lucru.  

 Este necesar de a avea o viziune 
generală a ceea ce se face, de a 
avea un scop, un ideal spre care se 
tinde, astfel ca activitatea să fie 
motivată şi să aibă un contur bine 
dirijat. Prezenţa unui ideal va faci-
lita determinarea priorităţilor pen-
tru fiecare activitate.  

 Somnul este parte indispensabilă a 
BT, de aceea se recomandă de a 
păstra un regim normal de somn, 
pentru asigurarea sănătăţii şi a unui 
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ritm sporit de lucru. Regimul de 
somn este dereglat mai ales în tim-
pul sesiunii, atunci când nu se reu-
şeşte pregătirea pentru examene. 
Deşi pot fi obţinute succese la exa-
mene, totuși, se vor simţi consecin-
ţe grave asupra sănătăţii din cauza 
nerespectării regimului de somn. 
De aceea este foarte important de a 
organiza BT şi de a nu admite pro-
crastinarea, pentru ca activitatea de 
învăţare care trebuia să fie realiza-
tă pe parcurs să nu rămână în aju-
nul examenului.  

Pentru a determina dacă s-a efec-
tuat o organizare optimă a BT este ne-
cesar de a evalua activitatea pentru o 
zi, o săptămână, pentru îmbunătăţirea 
ulterioară a gestionării BT.  

Unii dintre studenţi fac greşeala 
de a îngloba în timpul liber şi orele 
impuse de buna pregătire a lecţiilor, 
iar alţii de a socoti ziua întreagă ca 
timp de lucru, fără a planifica raţional 
timpul de învăţătură şi odihnă. Nu 
încape nici o îndoiala că sunt greşite 
ambele poziţii: a dedica întregul timp 
învăţăturii înseamnă a se ajunge la 
oboseală şi surmenaj şi, dimpotrivă, a 
socoti întregul timp de după orele de 
cursuri timp liber înseamnă uşurinţa 
în aprecierea învăţăturii, cu consecin-
ţe dintre cele mai grave în pregătirea 
pentru viitoarea profesie şi viaţă. 

5. Metode de determinare a bu-
getului de timp, veridicitatea lor 

Cercetările efectuate pentru de-
terminarea BT al studenţilor s-au ba-
zat pe metoda anchetei sau a chestio-
narului. O altă metodă utilizată a fost 
cea a completării unei fişe de activita-
te săptămânală a studentului, inclusiv 
zilele de odihnă. 

Pentru veridicitatea metodelor uti-
lizate este nevoie de un eşantion foar-
te mare de respondenţi, de aceea ast-
fel de cercetări pot fi efectuate de or-

ganizaţii specializate în domeniul so-
ciologiei sau statisticii, deoarece pre-
supun consumarea de timp şi resurse, 
atât pentru proiectarea, realizarea lor, 
cât şi pentru prelucrarea rezultatelor. 

Metoda tradiţională de estimare a 
volumului de muncă, pretins studen-
tului pentru obţinerea creditelor pen-
tru diferite activităţi didactice, rămâne 
a fi utilizarea chestionarelor pentru stu-
denţi, atât în timpul activităţii didacti-
ce, cât şi după finalizarea acesteia. 

Pentru determinarea justă şi co-
rectă a volumului de muncă pretins 
studentului, se recomandă implemen-
tarea următoarelor etape: 

a) Introducerea modulelor/ unită-
ţilor de curs 

Într-un sistem nemodularizat, fie-
care unitate de curs poate avea un nu-
măr diferit de credite. Spre deosebire 
de acesta, într-un sistem modularizat 
modulele sau unităţile de curs au un 
număr fix de credite. Volumul de 
muncă pentru un modul este bazat pe 
numărul total de sarcini pe care tre-
buie să le îndeplinească studentul ca 
parte a programului de studii general. 
Aceste sarcini sunt definite în termeni 
de finalităţi de studii/rezultate ale 
învăţării şi în ore de lucru prevăzute 
pentru dobândirea lor.  

b) Estimarea volumului de muncă 
Fiecare unitate de curs/modul 

este bazată pe o totalitate de activităţi 
educaţionale, care pot fi definite por-
nind din următoarele aspecte: 

 Tipul activităţii didactice: prelege-
re, seminar, seminar de cercetare, 
lecţie practică, lucrare de labora-
tor, studiu independent ghidat, stu-
diu independent, proiecte de curs, 
stagiu de practică etc. 

 Tipul activităţii de învăţare: frec-
ventarea orelor de curs, realizarea 
unor evaluări specifice, antrenarea 
abilităţilor practice sau de labora-
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tor, scrierea de lucrări, citirea li-
teraturii recomandate, studiul critic 
constructiv a unor lucrări etc. 

 Tipul evaluărilor: examen oral, 

examen scris, prezentare orală, 

test, eseu, lucrare de control, por-

tofoliu, teză, raport de activitate în 

domeniu, evaluare continuă etc.  

Profesorii estimează timpul nece-

sar pentru realizarea activităţilor pla-

nificate pentru fiecare unitate de curs 

/modul. Volumul de muncă exprimat 

în timp trebuie să corespundă numă-

rului de credite disponibil pentru fie-

care unitate de curs. Profesorii trebuie 

să elaboreze strategii corespunzătoare 

pentru a utiliza timpul studenţilor cu 

maximă eficienţă. La determinarea vo-

lumului de muncă necesar studentului 

pentru însuşirea unei unităţi de curs/ 

modul sau pentru realizarea unei acti-

vităţi din planul de învăţământ titula-

rul va ţine cont de specificul şi asigu-

rarea didactico-metodică a acestora în 

parte.  

Rezultatul monitorizării sau re-

actualizarea conţinutului unităţii de 

curs pot duce la o ajustare a volumu-

lui de muncă pretins studentului şi/sau 

a activităţilor educaţionale prevăzute 

de curs. În sistemul modularizat va fi 

necesar de ajustat volumul materiei de 

predare şi/sau tipul activităţilor de 

predare, învăţare şi evaluare, deoarece 

numărul de credite este fix. În siste-

mul nemodularizat poate fi schimbat 

de asemenea numărul de credite, ceea 

ce va afecta alte unităţi de curs, deoa-

rece numărul total de credite este fix 

(30 pe semestru, 60 pe an etc.). Ajus-

tarea volumului de muncă a studentu-

lui şi/sau a activităţilor educaţionale 

este necesară atunci când în cadrul 

monitorizării se atestă o necorespun-

dere dintre volumul de muncă estimat 

şi cel real [9]. 

6. Rezultatele determinării buge-
tului de timp al studenţilor la Universi-
tatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  

Printr-un sondaj, care a presupus 
înscrierea activităţii săptămânale pe 
ore, efectuat în cadrul unei grupe de 
studenţi (25 studenţi) de la specialita-
tea „Informatica” (ştiinţe exacte), cu 
frecvenţa la zi a fost determinat BT 
orientativ al studenţilor. Situaţia se 
prezintă în felul următor: 

a) Între orele 8-14 sunt prevăzute 
ore de curs conform orarului, cu unele 
mici devieri. La ora 12 se ia masa, 
pentru unii studenţi care înafara orelor 
sunt angajaţi la serviciu, aceasta repre-
zintă masa de bază până după amiază. 

b) Orele 14-15 sunt destinate de-
plasărilor, pregătirii mesei. 

c) Între orele 15-16 se ia prânzul, 
studentul se odihneşte puţin. Pentru 
unii studenţi care lucrează, orele de la 
14 la 19 sunt destinate pentru serviciu.  

d) Unii studenţi încep pregătirea 
pentru orele de curs de la ora 15, alţii 
seara târziu la ora 19. Pregătirea pen-
tru orele de curs durează 2,5 ore. Stu-
denţii care au succese la învăţătură se 
pregătesc şi mai mult, 5,5 ore, pentru 
elaborarea de proiecte la unele cursuri 
şi învăţare independentă.  

e) Se rezervă 1,5 ore pentru 
plimbări, deşi mai mult se preferă de a 
naviga în Internet sau de a privi 
televizorul. Unii dintre studenţi sunt 
antrenaţi în activităţi extracurriculare: 
frecventarea sălilor de sport, a bazinu-
lui, a catedrei militare. 

La efectuarea calculelor matema-
tice se poate determina timpul rămas: 

24 ore (total pe zi) – 8 ore (somn) 
– 6 ore (activitate auditorială) – 2,5 ore 
(activitate independentă) – 2,5 ore (acti-
vitate de menaj) – 1,5 ore (activitate 
extracurriculară) = 3,5 ore (timp liber). 

S-a observat preferinţa de a petre-
ce orele de timp liber accesând Inter-
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netul, chiar şi din contul somnului. Se 
comunică cu semeni sau se explorea-
ză jocuri, fapt ce se răsfrânge negativ 
asupra organizării BT al studentului. 

Concluzii 
Timpul şi activităţile trebuie să fie 

gestionate eficient. Este foarte impor-
tant de a formula BT, deoarece o săptă-
mână are un număr fixat de ore. Tim-
pul reprezintă un factor decizional în 
organizarea procesului de învăţământ. 

Studenţii care au o gestionare 
corectă a BT au şi rezultate mai bune 
la învăţătură.  

Pentru a deveni competent sunt 
necesare cunoştinţe, priceperi şi deprin-
deri. Aceste competenţe nu se formea-
ză instantaneu, este nevoie de muncă 
asiduă, de organizare a unui ritm pro-
priu de activitate zilnică. Doar prin 
planificarea şi realizarea la timp a 
activităţilor programate se va ajunge 
la scopul scontat.  

BT nu prevede numai timpul pen-
tru lucru, dar şi pentru odihnă, relaxare 

pentru o mai bună activitate de mai 
departe. Respectarea BT, care inițial, 
pare irealizabilă va deveni, în curând, 
o deprindere şi aceleaşi activităţi vor 
fi efectuate mult mai uşor. Este mai bi-
ne ca studenţii să dispună de mai mult 
timp liber, prin efectuarea calitativă şi 
rapidă a activităţii de învăţare, decât 
să nu dispună deloc de acest timp.  

De aceea apar problemele: 
1. Cine îi învaţă pe studenţi a învăţa? 
2. Există vreun curs (barem opţional) 

la facultate în acest sens? 
Cursurile de „Învăţare eficientă” 

sau „Lucrul independent al studentu-
lui” sunt promovate la specialităţile 
psihopedagogice, deşi ar fi necesar 
studiul acestor cursuri la toate facultă-
ţile şi specialităţile. 

Gestionarea BT trebuie să aibă 
un caracter dinamic, flexibil şi crea-
tiv, care să ofere posibilitatea remode-
lării în funcţie de condiţiile concrete 
ale etapelor de activitate didactică şi 
extradidactică [2]. 
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