
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PM222: Tehnologii Web 2.0 pentru e-chestionare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Gabriela Grosseck 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Gabriela Grosseck 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 56 

Tutoriat - 

Examinări 22 

Alte activităţi…………………………………… 10 

3.7 Total ore studiu individual 144  

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Ore cf. nr. credite (8) 200 ( 8*25) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • orice curs introductiv de metodologia cercetării 

4.2 de competenţe • digitale minime (ex. tehnoredactare, căutare și navigare pe Internet) 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Deținerea unei adrese de email în domeniul e-uvt.ro. Se va recomanda 

studenților să adopte sistemul BYOD (Bring Your Own Device), adică 

folosirea propriilor dispozitive (telefoane inteligente, tablete, laptopuri etc.) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

 

 

Competențe profesionale 

• C3.1. Evaluarea calității informațiilor și ierarhizarea conceptelor utilizate în funcție de sferă, 

extensiune și definiție, dar și în funcție de necesitățile contextului 

• C6.2. Interpretarea rolului comunicării în activitatea profesională și explicarea diferitelor 

tipuri și metode de comunicare 

• C2.4. Evaluarea calității designului unei cercetări din perspectiva multidisciplinară și a 

validității ecologice 

 

Competenţe transversale 
• CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 

ierarhice 

• CT3: Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor 

profesionale la dinamica contextului social.  

 

 

 



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu metodele şi tehnicile utilizate în designul şi 

implementarea chestionarelor on-line cu ajutorul unor soluţii moderne din arealul educației 

deschise. Accentul va fi pe cele de tip open-source, în marea lor majoritate gratuite şi fără a 

avea noţiuni de HTML sau CSS, reunite generic sub termenul umbrelă de tehnologii Web 2.0. 

 

În cadrul cursului vor fi prezentate principalele aspecte teoretice şi practice asociate metodelor 

și metodologiilor curente, punându-se accent pe evidenţierea specificului acestor abordări 

(creare, editare, testare, publicare, export şi analiză date în medii deschise), a avantajelor şi 

limitelor specifice fiecărei metode: email, web (pagini simple, bloguri, reţele sociale), chat 

(mesagerie instantanee, forumuri), spații digitale mobile etc. 

 

În cadrul seminarului sunt prezentate şi practicate exemple concrete de utilizare a diverselor 

pachete de aplicaţii Web 2.0/social media, urmărindu-se metodele/tehnicile care folosesc 

Resurse Educaționale Deschise, prin intermediul culorilor, imaginii şi formei, principii 

generale de design social şi cultură vizuală 2.0 precum şi informaţii importante despre 

găzduirea site-urilor şi alte caracteristici tehnice necesare pentru publicarea/implementarea şi 

managementul datelor, securitate şi etică. 

 

Disciplina are propriul mediu de învăţare, comunicat studenţilor în prima oră, utilizat atât ca 

sistem de management al conţinutului, cât şi ca platformă pentru construirea unei comunităţi de 

învăţare şi practică. Conţinutul dezvoltat în cadrul seminariilor este axat pe exerciţii şi aplicații 

în spaţiul virtual. Studenţii sunt încurajaţi să lucreze independent şi în echipă. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

La sfârşitul cursului fiecare student: 

✓ va înţelege conceptele specifice noului trend Internet, cum transformă educația deschisă, 

web 2.0 şi social media designul şi implementarea chestionarelor; 

✓ va cunoaște principii de social media design, elemente de cultură informatică specifice, ce 

sunt OER și MOOC-urile; 

✓ va putea lucra cu cele mai frecvente tehnologii Web 2.0 utilizate în designul şi 

implementarea chestionarelor; 

✓ va ști să administreze formulare și chestionare on-line (export date în diverse formate, 

analiză a datelor, crearea de rapoarte); 

✓ va fi conștient de aspectele legale, etice şi de securitate privitoare la chestionarele on-line. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv 

(2 ore) 

Prelegere / 

interacțiune cu 

studenții 

▪ De ce o astfel disciplină? Obiectivele. Structura. 

▪ Metodologia de lucru: Pentru a înțelege/experimenta ce înseamnă 

aplicațiile și tehnologiile digitale și nu doar a citi despre acestea, unele 

unități de curs și activități practice (anunțate anterior cu calendar 

disponibil pe platforma disciplinei) vor fi predate în regim 

blended/online/MOOC. 

▪ Bibliografia: materialele recomandate se găsesc spre consultare fie la 

BCUT (www.bcut.ro), fie vor fi disponibile pe platforma disciplinei în 

format electronic. 

▪ Modalitatea de evaluare. 

2. Introducere în 

web 2.0/social media. (2 

ore) 

Prelegere, 

demonstrații, 

exerciții interactive 

Definiţie. Istoric. Caracteristici. Avantaje şi dezavantaje. Ce este social media 

research? Tehnologii şi servicii utilizate în designul şi implementarea e-

chestionarelor. Posibile evoluții (Web 3.0, Internetul lucrurilor, realitate 

augmentată, realitate virtuală, inteligență artificială, drone și roboți etc.) 

3. Educația deschisă 

(2 ore) 

idem ▪ Educația deschisă. Definiții. Istoric. Avantaje. Dezavantaje. Oportunități. 

Limite. Bariere. Bune Practici. Posibile evoluții. 

▪ Cultura Deschiderii (Open): Open Learning, Open Content / 

OpenCourseware, Open Research, Open Data, Open Source, Open Acces, 

Open Library, Open Publishing, Open Licensing, etc. 

▪ Noțiuni cheie: Resurse Educaționale Deschise (OER) / Practici 

Educaționale Deschise (OEP); MOOC 

▪ Triada seturi mari de date (Big Data) - soluții analitice în învățare 

(Learning Analytics) – tehnologii cloud. Tendințe, beneficii, perspective, 

efecte disruptive.  

4. Designul 

chestionarelor (6 ore) 

idem De ce să utilizăm chestionare digitale? Idei, sugestii, păreri / argumente pro și 

contra. 

Avantaje/ dezavantaje față de sistemele clasice „pe hârtie”, față în față, apel la 



8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

o firmă de cercetare. Etapele de design specific mediului online (definire, 

distribuire, analiză). 

Caracteristici specifice social media. 

5. Construcţia 

chestionarelor (6 ore) 

idem „Rețete de e-chestionare” sau cum se alcătuiesc chestionarele în mediul 

virtual. Etapele: creare, personalizare, definire întrebări, definire respondenți. 

Exemple de aplicații / servicii / tehnologii (de la email, bloguri la rețele de 

socializare precum Facebook sau Linkedin). 

Alcătuirea unui check-list (de exemplu pentru font, utilizarea de imagini, 

clipuri video și audio cu licență CC). 

6. Testarea. 

Colectarea datelor (4 ore) 

idem Completarea și testarea e-chestionarului. Validitatea. Fidelitatea utilizatorilor 

de Internet. Verificarea limbajului. Pilotarea e-chestionarului în medii digitale. 

7. Analiza datelor (4 

ore) 

idem Conversații online cu respondenții. Procesarea răspunsurilor. Web usage 

mining. Reprocesarea fișierelor log și identificarea sesiunilor utilizatorilor. 

Întocmirea rapoartelor. 

8. Utilizarea 

adecvată a tehnologiei (2 

ore) 

idem Probleme ridicate și rezolvate de chestionarele digitale: 

▪ Greşeli fundamentale. 

▪ Aspecte etice. 

▪ Chestiuni de securitate şi cost. 

▪ Protecția datelor personale. 

▪ Politici de confidențialitate. 

▪ Aspecte financiare (ex. pot fi datele cumpărate online?) 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Seminar 

introductiv  

asociat cursului 1 

(2 ore) 

Exerciții 

interactive, 

discuții / sesiuni 

de Î&R 

Structura seminarului, metodologia de lucru. 

 

Prezentarea platformei virtuale utilizată ca mediu de învăţare. Înscrierea 

studenților pe platformă. 

2. Seminar asociat 

cursului 2 (2 ore) 

idem Exerciții de abilitare cu diverse tehnologii / servicii / aplicații web 2.0 / 

social media  

▪ Web 2.0 ca sursă de informare / documentare / cercetare 

▪ Web 2.0 ca mediu de stocare / arhivare / schimb de date  

▪ Web 2.0 ca mediu de comunicare / colaborare 

▪ Web 2.0 ca mijloc / metodă de creare / prezentare / partajare conținut 

▪ Aplicații mobile 

▪ Aplicații de viitor (realitate virtuală, realitate augmentată etc.) 

3. Seminar asociat 

cursului 3 (2 ore) 

idem Exercitii de abilitare cu diverse tehnologii / servicii / aplicații 

corespunzătoare educației deschise: 

▪ Resurse Educaționale Deschise (OER): definiții, căutare, creare, 

evaluare, reorganizare, modificare, distribuire, stocare, licențiere. 

▪ MOOC. Definiții. Clasificări. Platforme. Avantaje. Dezavantaje. 

Modele de afaceri. Criterii de calitate. Strategii și legislație specifice 

EU în legătură cu integrarea / validarea / recunoașterea și certificarea 

MOOCurilor. 

▪ Big Data / Learning Analytics / Tehnologii Cloud: 

o măsurarea, colectarea, analizarea și raportarea unor largi seturi 

de date pentru identificarea de modele și alte informații utile 

care îmbunătățesc nivelul de cunoaștere într-o organizație; 

o servicii de bibliotecă virtuală, servicii de date deschise, de 

documentare și informare etc.  

4. Seminar asociat 

cursurilor 4, 5 și 6  

(12 ore) 

idem Exersarea abilităților digitale de construcție efectivă prin utilizarea de 

software variat, specific web 2.0/social media, cu și fără înregistrare 

5. Seminar asociat 

cursului 7 (4 ore) 

idem Exerciții de evaluare online chestionare create de către studenți și 

aplicate digital prin diverse metode și pe diverse platforme social 

media 

6. Seminar asociat 

cursului 8 (2 ore) 

idem Aspecte tehnice și de etică: 

▪ Criminalitatea digitală. Proprietate intelectuală - Programe pe 

calculator (freeware, trial etc.).  

▪ Drepturi de autor / Copyright / Licențe Creative Commons. 

▪ Pirateria software (hacking-ul, frauda, trolling, spammingul, furtul de 

identitate, (cat)phishing etc.). 

▪ Securitatea în Internet (culegerea de date/comportamentul 

utilizatorului, cookie-uri/pop-up, reclame nedorite/nesolicitate etc., 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

viruși și programe antiviruşi, firewall, mallware, criptografie, 

semnătura digitală, supraveghere informațională – fenomenul Big 

Brother, spionajul digital etc.).  

▪ Reglementarea conţinutului (combaterea pornografiei şi a altor 

materiale obscene, accesul catre site-uri cu caracter pornografic, rasiste 

sau xenofobe). 

▪ Analiza critică a resurselor online (știri/site-uri, profiluri media false, 

manipularea informațională, propaganda digitală și fenomenul știrilor 

false etc.). Scrierea academică – plagiatul. 

▪ Managementul riscurilor în mediul digital. 

 

Bibliografie selectivă (principală) 

• Anderson, C. (2016). Ghidul oficial TED pentru vorbit în publici. Editura Publica. 

• Baconschi, T. (2015). Facebook. Frica de narcissim. Editura Humanitas. 

• Baltac, V. (2015). Lumea digitală. Concepte esentiale, Editura Excel XXI Books. 

• Baltac, V. (2016). Mituri și realitate în lumea digitală, Editura Excel XXI Books. 

• Bard, A. & Soderqvist, (2010). J. Netocrația. Editura Publica. 

• Battelle, J. (2009). Fenomenul Google. Editura Orizonturi. 

• Bădău, H.M. (2011). Tehnici de comunicare în social media, Editura Polirom. 

• Bădău, H.M. (2011). Tehnici de comunicare în social media. Editura Polirom, Iași. 

• Bethlehem, J. & Biffignandi, S. (2011). Handbook of Web Surveys. John Wiley & Sons. 

• Bosoteanu, I.C. (2012). New media. Editura Institutul European. 

• Callegaro, M. et al. (2014). Online Panel Research: A Data Quality Perspective. John Wiley & Sons. 

• Callegaro, M., Manfreda, K.L. & Vehovar, V. (2015).Web Survey Methodology. SAGE.  

• Carr, N. (2012). Superficialii. Efectele Internetului asupra creierului uman, Editura Publica. 

• Case, S. (2017). Al treilea val. Viitorul în viziunea antreprenorului. Editura Niculescu. 

• Cismaru, D.M. (2012). Social media și managementul reputației. Editura Tritonic, București. 

• David, D., Matu, S.A. & David, O. (2016). Psihologie și tehnologie. Fundamente de roboterapie și psihoterapie prin 

realitate virtuală. Editura Polirom. 

• Dillman. D.A., Smyth, J.D. & Christian, L.M. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored 

Design Method. John Wiley & Sons.  

• Eagle, A., Schmidt, E., & Rosenberg, J. (2014). Cum funcționează Google. Editura Publica. 

• Fielding, N.G., Lee, R.M. & Blank, G. (2016).The SAGE Handbook of Online Research Methods, SAGE.  

• Grosseck, Gabriela, Marketing şi comunicare pe Internet, Editura Lumen, Iaşi, 2006 (capitolele care tratează e-

chestionarul: email şi web).  

• Hewson, C., Vogel, C. & Laurent, D. (2015). Internet Research Methods, SAGE.  

• Isaacson, W. (2015). Inovatorii. Cum a creat revoluţia digitală un grup de hackeri, genii şi tocilari. Editura Publica. 

• Jarvis, J. (2010). Ce ar face Google. Editura Publica.  

• Lynch, M.P.  (2017). Internetul nostru. Ştim mai mult, înţelegem mai puţin. Editura Niculescu. 

• Neacșu, I., Manasia, L. & Chicioreanu, T. (2016). Elaborarea lucrărilor de licență, disertație și gradul didactic I. Editura 

Paralela 45 București 

• Paulus, T., Lester, J. & Dempster, P. (2014). Digital Tools for Qualitative Research, SAGE.  

• Reynolds, G. (2011). Presentation Zen. Idei simple despre designul și susținerea prezentărilor, Editura Publica. 

• Roam, D (2010). Pe spatele şerveţelului. Cum să rezolvăm probleme şi să vindem idei prin desene, Editura Publica. 

• Roam, D. (2016). Arată și spune o poveste. Cum poate oricine să facă prezentări extraordinare. Editura Publica. 

• Rushkoff, D. (2016). Aruncând cu pietre în autobuzul Google. Cum dezvoltarea devine inamicul prosperităţii. Editura 

Niculescu 

• Salmons, J. (2014). Qualitative Online Interviews: Strategies, Design, and Skills. SAGE.  

• Salmons, J. (2015). Doing Qualitative Research Online. SAGE. 

• Snow, S. (2015). Scurtături inteligente. Cum reuşesc hackerii, inovatorii şi figurile emblematice să accelereze succesul, 

Editura Publica. 

• Sue, V.M. & Ritter, L.A. (2012). Conducting Online Surveys.SAGE.  

Bibliografie secundară: Resurse Web disponibile pe platforma disciplinei. 

Exemple: 

• Digital Tools for Researchers, http://connectedresearchers.com/online-tools-for-researchers/  

• DIRT – Digital Research Tools, http://dirtdirectory.org/ 

(https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801672/FrontPage)  

• ResearchToolBox, http://researchtoolsbox.blogspot.ro/   

• How to use digital tools for research, 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/guides/management/digital_technology.htm  

• Embi, M.A. (2013). Web 2.0 Survey & Polling Tools: A Quick Guide,  http://www.slideshare.net/ProfDrAmin/web-20-

http://connectedresearchers.com/online-tools-for-researchers/
http://dirtdirectory.org/
https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801672/FrontPage
http://researchtoolsbox.blogspot.ro/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/guides/management/digital_technology.htm
http://www.slideshare.net/ProfDrAmin/web-20-survey-polling-tools-a-quick-guide


survey-polling-tools-a-quick-guide (de descărcat aici, https://www.scribd.com/doc/87624844/Web-2-0-Survey-Polling-

Tools-A-Quick-Guide )  

• https://del.icio.us/ggrosseck/sondaje   

• MOOCuri: 

o Introduction to Data Analysis using Excel - https://www.edx.org/course/introduction-data-analysis-using-excel-

microsoft-dat205x-0 

o Data Visualization for all, https://www.edx.org/course/data-visualization-all-trinityx-t005x 

o Data Science Ethics, https://www.edx.org/course/data-science-ethics-michiganx-ds101x-1  

o Data collection, https://www.coursera.org/learn/data-collection-methods 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studenții vor dobândi deprinderi de folosire eficientă și corectă a noilor tehnologii, în scopul utilizării acestora ca instrumente în 

carieră. Sunt încurajați să pună în practică individual și/sau în grupuri materialele discutate la începutul fiecărei ore de seminar, să 

rezolve exercițiile cerute cu unul dintre instrumentele, tehnologiile și/sau aplicațiile prezentate.  Mai mult această disciplină se va 

desfăşura potrivit principiilor pedagogiei active (centrate pe activitatea şi achiziţiile studentului asistat de către profesor) şi nu le 

este recomandat studenţilor care preferă sistemul de lucru bazat pe reproducerea unor informaţii primite „de-a gata” sau pe 

strategia efortului personal minim. 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii 

de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 

finală 

Curs procentual, într-o 

medie ponderată 

ca notă la 

evaluare 

Participarea pe platforma disciplinei. 

Se va urmări ca fiecare student să comenteze/argumenteze 5 

însemnări din tematica cursului. Studentul trebuie să facă dovada că 

noţiunile prezentate nu sunt însuşite mecanic. 

Se vor nota motivaţia alegerii subiectului, argumentarea, 

originalitatea însemnării şi modul de scriere. Se recomandă prezenţa 

şi participarea activă la cursuri şi seminarii pentru a înţelege şi însuşi 

noţiunile prezentate. 

Fiecare însemnare primește 2 puncte. Nota obținută (n1) va fi media 

punctelor per însemnare. 

30% 

 

Seminar / 

laborator 

procentual, într-o 

medie ponderată 

ca notă la 

evaluare 

Crearea unui portofoliu digital personal (5 teme), complet cu sarcinile 

de lucru de la seminar (anunțate ca TEME pe platformă, cu calendar de 

rezolvare asociat). Fiecare însemnare primește 2 puncte. Nota obținută 

(n2) va fi media punctelor per însemnare. 

 

Studenții cu dizabilități sau nevoi speciale se vor adresa Centrului de 

Asistență și Integrare Psihopedagogică (CAIP) din cadrul UVT pentru 

sprijin/suport https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Procedura-

CAIP.pdf  

 

Pentru sesiunile de restanțe studenții vor avea pregătit portofoliul cu 

TOATE sarcinile realizate. Acesta va fi încărcat pe platforma 

disciplinei și nu trimis prin email! În ziua de examinare studenții vor 

demonstra practic modalitatea în care au realizat una sau două din 

temele portofoliului aleasă aleatoriu. 

Pentru mărirea notei studenții vor primi spre rezolvare două exerciții 

pe baza celor efectuate la seminar.  

 

Nota finală se calculează astfel: 0,3*n1+0,7*n2 unde n1 este nota 

obținută la curs iar n2 este cea obținută pe portofoliu. 

Exemplu: Dacă n1=9 iar n2=8 atunci nota finală este 

0,3*9+0,7*8=2,7+5,6=8,3 adică 8 (opt) 

 

OBSERVAȚIE! Evaluarea în sesiunea de restanțe și măririle de notă 

se bazează pe același sistem de notare. 

Studentul va face dovada realizării sarcinilor din timpul semestrului 

prin întrebări/exerciții orale.  

70% 

 

Standard minim de performanţă 

Nivel minim de performanță. Realizarea a 2 teme. 

Nivel superior de performanță. Realizarea tuturor temelor. 

 

 

http://www.slideshare.net/ProfDrAmin/web-20-survey-polling-tools-a-quick-guide
https://www.scribd.com/doc/87624844/Web-2-0-Survey-Polling-Tools-A-Quick-Guide
https://www.scribd.com/doc/87624844/Web-2-0-Survey-Polling-Tools-A-Quick-Guide
https://del.icio.us/ggrosseck/sondaje
https://www.edx.org/course/introduction-data-analysis-using-excel-microsoft-dat205x-0
https://www.edx.org/course/introduction-data-analysis-using-excel-microsoft-dat205x-0
https://www.edx.org/course/data-visualization-all-trinityx-t005x
https://www.edx.org/course/data-science-ethics-michiganx-ds101x-1
https://www.coursera.org/learn/data-collection-methods
https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Procedura-CAIP.pdf
https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Procedura-CAIP.pdf
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Semnătura Directorului de Departament, 
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