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OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general:
 Creșterea capacității Facultății de Sociologie și Psihologie de a furniza calificări
adaptate cerințelor de pe piața muncii.
Grup țintă: cadre didactice, studenți
Obiective specifice:
 Diagnoza compatibilității dintre competențele formate prin studiile universitare și cele
cerute de angajatorii de pe piața muncii
 Analiza rezultatelor diagnozei realizate în vederea stabilirii unor direcții clare de
implementare a unor modificări la nivel curricular și administrativ în acord cu cerințele
pieței.
 Introducerea unui sistem de e-learning, cu scopul de a crește calitatea procesului de
învățământ prin extinderea utilizării tehnologiei informației în activitățile de predare –
învățare.

ACTIVITĂȚILE PROPUSE ÎN PROIECT – ANUL 1 (Iun 2010 – Mai 2011)
Iun

Oct

Ian

Mai

ACTIVITĂȚILE PROPUSE ÎN PROIECT – ANUL 2
Iun

Oct

Ian

Mai

REZULTATE ANTICIPATE
S.AM.1. Pregătirea managementului de proiect


Întâlnire a echipei de implementare în vederea demarării proiectului

S.AD.1. Studiu de piață cantitativ



(1) Un chestionar pentru fiecare dintre cele patru specializari;
(2) O baza de date cu absolventi pentru constituirea esantionului.

S.AD.1.2. Derularea anchetei sociologice 800 de interviuri telefonice cu
absolventii facultatii
S.AD.1.3. Constituirea bazei de date O baza de date format .xls sau .sav.
S.AD.1.4. Analiza statistica a datelor



(1) redactarea unei prezentari in power point cu rezultatele cercetarii;
(2) discutarea rezultatelor in sedinta de catedra (procese verbale)

REZULTATE ANTICIPATE
S.AD.1.S. Realizarea unui raport de cercetare specific fiecarui domeniu de
studiu


Un raport detaliat din care reiese:
 (1) gradul de insertie profesionala a absolventilor;
 (2) tipul de angajatori interesati;
 (3) nevoile absolventilor de formare continua
 (4) sugestii de imbunatatire a curriculei predate la cele patru specializari

S.AD.2. Studiul de piata calitativ
S.AD.2.1.Contactarea angajatorilor minim 10 reprezentanti ai angajatorilor /
specializare, dispusi sa participe la focus-grupuri.
S.AD.2.2. Realizarea de focus-grupuri (cate 8 reprezentanti ai angajatorului /
focus-grup)


Cel putin patru focus-grupuri, cate unul pentru fiecare specializare.

REZULTATE ANTICIPATE
S.AD.2.3. Analiza datelor obtinute


Patru rapoarte de cercetare, cate unul pentru fiecare specializare

S.AD.2.4. Integrarea informatiilor din focus-grupuri


Patru prezenatari in Power Point cu rezultatele obtinute

S.AM.2. Intalnire comuna a echipelor de lucru


(1) Redactarea raportului general de cercetare

S.AM.3. Diseminarea informatiilor din studiul de piata





(1) tiparirea raportului in 500 de exemplare;
(2) discutarea raportului in Comisia de Calitate a Facultatii
(3) prezentarea concluziilor extrase in Consiliul Facultatii
(4) afisarea rezultator pe site, spre informarea studentilor.

REZULTATE ANTICIPATE
S.AI.Etapa de interventie
o

Reevaluarea si revizuirea planului de invatamant si a programelor analitice
 (1) Modificari in tematicile predate (min.20%)
 (2) Modificari in planuri de invatamant (min. 10% ciclul licenta, 15% masterate)

SP.AI.1. Introducerea unui sistem de e-learning
SP.AI.1.1. Informare, definire, specificatii



(1) Vizitarea a doua universitati care utilizeaza platforme de e-learning
(2) Finalizarea caietului de sarcini

SP.AI.1.2. Dezvoltare module de baza. O aplicatie web ce contine modulele de
baza
SP.AI1.3.Implementarea pilot la o Catedra


(1) Ciclul licenta - cel putin pentru 50% din discipline, cu minimum 400 studenti

REZULTATE ANTICIPATE





(2) Un program masteral - cel putin 90% din discipline - cu minimum 25 studenti
(3) Doua prezentari live ale sistemului cu scop de training
(4) O platforma de instruire online
(5) O brosura informativa in 500 ex.

SP.AI.1.4. Dezvoltare module aditionale



(1) Implementarea tuturor functiilor specificate in caietul de sarcini
(2) Actualizarea platformei de instruire

SP.AI.1.5. Implementarea pilot la toate catedrele din facultate





(1) patru prezentari publice ale platformei;
(2) construirea conturilor pentru toti studentii si personalul facultatii
(3) extinderea platformei de instruire online
(4) adoptarea sistemului de cel putin opt programe de studiu, cu 1500-2000 de
studenti

REZULTATE ANTICIPATE
SP.AI.1.6 Diseminarea platformei




(1) o prezentare publica in UVT
(2) prezentarea platformei la patru conferinte, dintre care doua internationale
(3) o brosura in 1000 ex.

SP.AI.1. 7. Revizuire si adaptare


Un kit final de instalare a sistemului

S.AM.4. Sesiune de monitorizare si evaluare finala


(1) un raport final cu rezultatele proiectului

REZULTATE ANTICIPATE
Sumarizând, rezultatele proiectului vor fi:


Raport asupra gradului de insertie profesionala in domeniul de
specialitate si asupra relevantei, utilitatii programelor masterale pe piata
muncii



Dezvoltarea competentelor necesare activitatii practice prin modificarea
planurilor de invatamant si a programelor analitice.



Un sistem e-Iearning care sa faciliteze procesul de invatamant.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Echipa manageriala este alcatuita din 4 persoane:
Manager de proiect: Conf.univ.dr. Florin Alin Sava

Asistent manager: Roxana Sârbu

Responsabil financiar: Dana Bugneriu

Consilier juridic: Florentina Radu
Experti pe termen lung – 8 persoane:

Coordonator partener (1 persoana)

Coordonatori specializări (4 persoane)

Administrator retea (1 persoana)

Experti de tip A, specialisti din partea partenerului (2 persoane)
Experti pe termen scurt – 20 de persoane

4 - psihologie, 4 - sociologie, 4 – asistenta sociala, 4 - stiintele educatiei,
4 - specialisti partener


PARTENER ÎN PROIECT: SC SYONIC SRL
Prezentare generală:


Sc Syonic SRL este furnizor de solutii software si servicii de inalta
calitate.



A furnizat cu succes timp de aproape 4 ani solutii IT pentru centre
de calcul in domeniul sanatatii din Germania, de care beneficiaza
case de asigurari de sanatate, farmacii si spitale, dar si pentru alte
domenii cum ar fi cel bancar, al imobiliarelor, al productiei de
automobile, media.

PARTENER ÎN PROIECT: SC SYONIC SRL
Functionalitatile programului e-learning:


Implementarea platformei de educatie nu are rolul de a substitui activitatea de
predare/consiliere/evaluare pe care o desfasoara cadrul didactic la orele de curs, ci
vine in completarea acesteia



Aplicația poate fi utilizată pentru orice formă de învățământ, inclusiv la distanță și
cuprinde mai multe module:

1. Predare (Modulul permite adaugarea de materiale didactice in format text,
presentation (doc, pdf, pps etc.) sau in format audio-video, ce pot fi apoi descarcate si
studiate individual).

2. Evaluare (Modulul permite profesorilor posibilitatea):
•

•

(a) de a adauga, sterge si modifica temele asociate cursurilor, sau a oricaror altor
materiale cu scopul de teme pentru studenti;
(b) de a crea si administra diferite teste prin intermediul carora se vrea evaluarea
nivelului de cunostinte al studentului, corectarea fiind automata

PARTENER ÎN PROIECT: SC SYONIC SRL
Functionalitatile programului e-learning:
•

•
•

(c) de a trimite studentilor notele, observatiile si comentariile asupra temelor,
respectiva testelor;
(d) posibilitatea de a crea si administra diferite chestionare;
(e) de a verifica tentativele de plagiat din partea studentilor, prin motoare de
cautare pe internet

3. Colaborare (Ofera):






(1) posibilitatea de a trimite mesaje gen \"email\" intre utilizatorii platformei
(2) realizarea de conferinte in format text intre grupuri de studenti, studenti si
profesor sau alte combinatii de utilizatori ai platformei, fiecare conferinta putand fi
salvata pentru a putea fi consultata ulterior
(3) forum de discutii pe anumite teme propuse de profesori sau studenti
(4) posibilitatea de a trimite mesaje cu rol de anunturi catre un student sau un
grup de studenti.

PARTENER ÎN PROIECT: SC SYONIC SRL
Functionalitatile programului e-learning:
4. Administrare (Ofera posibilitatea)













(1) de a defini si administra mai multe tipuri de utilizatori: profesori, studenti,
adrninistratori, etc.
(2) de a restrictiona accessul la anumite sectiuni sau pe anumite perioade de
timp (ex.: pe perioada scolarizarii sale)
(3) de a organiza si administra studentii in ani de studiu, grupe sau subgrupe
scolare
(4) de a administra situatia scolara a fiecarui student (prezente curs, seminarii,
examene, note, etc., precum si de a exporta sau importa aceasta situatie in
fisiere excel sau pdf);
(5) de a planifica examene, termene de predare a referatelor;
(6) de a organiza flexibil materialele unui profesor pe discipline, teme si unitati
(subteme);
(7) de a planifica si vizualiza evenimentele din mediul academic

PARTENER ÎN PROIECT: SC SYONIC SRL
Functionalitatile programului e-learning:
5. Training (presupune dezvoltarea unei platforme online de instruire multi-media ce
prezinta functionalitatea fiecarui modul din aplicatie).


Toate aceste facilitati vor conduce la o serie de beneficii pentru studenti:
 acces la resurse educationale (studentii, in special cei care lucreaza si ajung mai
rar la cursuri, vor putea gasi materiale utile pe aceasta platforma);
 responsabilitate si atentie la termene limita (posibilitatea de a restrictiona
perioada de predare a referatelor va conduce in timp la dezvoltarea
responsabilitatii studentilor de a preda la termen lucrarea convenita);
 transmiterea notelor si a feedback-ului va imbunatati performanta studentilor si ii
va scuti pe acestia de cozile de la secretariat sau de la cabinetele profesorilor
pentru a afla nota primita;
 discutiile pe forum sau in sistem conferinta vor conduce la dezvoltarea gandirii
critice si a capacitatii de argumentare a studentilor, precum si la o aprofundare a
temelor discutate;

PARTENER ÎN PROIECT: SC SYONIC SRL
Functionalitatile programului e-learning:






quizurile si chestionarele concepute vor oferi studentilor un feedback despre
stadiul actual al cunostintelor lor inainte de examinarea propriu-zisa;
descarcarea online a materialelor postate de profesori vor contribui la cresterea
oportunitatilor de invatare oferite studentilor
in sine, utilizarea unui astfel de sistem va creste capacitatea studentilor de a
utiliza tehnologii moderne de informare si utilizarea, in general, a calculatorului.

