
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Sociologie și Psihologie / Științe ale educației 

1.3 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.4 Ciclul de studii Licență 

1.5 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologii Informaționale și de Comunicare – Instruire asistată de 

calculator EP 1208 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Grosseck Gabriela 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Grosseck Gabriela 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs/seminar, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 8 

Total ore 58 

3.7 Total ore studiu individual 58  

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Digitale minime (nivel începător – intermediar de utilizare a calculatorului) 

 

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.) în special la orele de seminar pentru eliminarea 

eventualelor neajunsuri (ex. stații de lucru insuficiente). 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 

vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă 
C1.1 Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor specifice şi a curriculumului 

disciplinelor predate şi a principalelor orientări metodologice specifice acestor discipline. 

C1.2 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi 

metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a 

materialelor didactice 

C1.3 Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-educative 

specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează 

 

C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar 
C2.1 Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor specifice 

procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi primar 

C2.2 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor 



instructiv- educative din învăţământul preşcolar şi primar. 

C2.3 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor / disciplinelor predate care să asigure 

progresul preşcolarilor / şcolarilor mici 

C2.4 Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor mici/preşcolarilor prin 

raportare la standarde şi obiective enunţate în documentele curriculare 

C2.5 Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile 

specifice didacticilor aplicate în învăţământul preşcolar şi primar. 

 

C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici 
C3.3 Sesizarea dificultăţilor în adaptare/învăţare întâmpinate de preşcolari/şcolarii mici şi acordarea asistenţei 

necesare pentru depăşirea lor şi obţinerea progresului în învăţare 

 

C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă 
C4.1 Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în diferite contexte specifice învăţământului 

preşcolar/primar 

C4.5 Elaborarea proiectelor de organizare a spaţiului de învăţare şi a colectivului de şcolari mici/ 

preşcolari şi de utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate. 

 

C5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri 

educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 
C5.1 Susţinerea/asistarea dezvoltării individuale a preşcolarilor/şcolarilor mici/elevilor, a competenţelor lor 

sociale şi punerea în practică a regulilor de protejare a sănătăţii şi siguranţei fizice şi mentale a fiecărui 

preşcolar/şcolar mic/ elev, în mod adecvat 

C5.2 Promovarea corectitudinii şi justiţiei şi adoptarea unor practici anti-discriminatorii cu privire la gen, rasă, 

vârstă, religie şi cultură 

C5.3 Sesizarea şi analizarea problemelor /dificultăţilor personale ale preşcolarilor/ şcolarilor mici/elevilor/altor 

grupuri şi categorii de persoane, privind dezvoltarea lor socială şi emoţională şi dirijarea comportamentului 

acestora pentru eliminarea acestor probleme 

C5.4 Utilizarea cunoştinţelor privind educaţia personală, antreprenorială, socială şi pentru sănătate la un nivel 

care îi stimulează pe preşcolari/şcolarii mici/elevi şi care le ridică nivelul de adaptare în rezolvarea unor probleme 

de viaţă 

 

C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 
C6.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte de specialitate 

C6.4 Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea 

profesională şi activitatea de formare continuă. 

C6.5 Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în domeniul 

ştiinţelor educaţiei 

 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, 

specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi 

programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 

dezvoltării profesionale continue 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Dacă există pe lume tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) care să ne uşureze viaţa şi 

să ne rezolve o multitudine de probleme din varii domenii, de ce nu am apela la un astfel de suport 

şi în domeniul științelor educației? Oare noile TIC (în special Webul şi tehnologiile sale) nu pot 

să fie exploatate în aşa fel încât să ne ofere soluţii viabile pentru atingerea obiectivelor 

educaţionale? Soluţii TIC care să ne ajute în educație există de câţiva ani, iar cele mai noi şi 

inovatoare dintre acestea utilizează Internetul/Webul. 

Această disciplină va trata chestiuni legate de identificarea problemelor din educație care pot fi 

rezolvate cu noile aplicații digitale și tehnologii Internet, în special instrumentele şi tehnologiile 

Web 2.0/social media. 

Obiectivul general al disciplinei constă în dezvoltarea competențelor digitale ale studenților 

referitoare la utilizarea TIC în scopuri educaționale specifice activităților curente și viitoare. 

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 

✓ Formarea la studenţi de reprezentări clare şi corecte asupra conceptelor specifice mediului 

digital/Web. 

✓ Abilitarea (familiarizarea) studenţilor în a utiliza în mod realist şi eficient tehnologiile şi 

serviciile digitale/Web, în mod special cele cu impact direct pentru domeiul educației. 

✓ Instrumentarea studenţilor cu tehnici şi procedee specifice mediului digital și Web astfel încât 

să opereze curent şi corect, în plan teoretic (cognitiv) şi practic-aplicativ, cu 

noţiunile/conceptele – cheie şi operaţionale specifice domeniului de studiu. 

✓ Dezvoltarea unei culturi informatice. 

 

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 

educația digitală și nu doar a citi despre aceasta, unele unități de curs și 

activități practice (anunțate anterior cu calendar disponibil pe platforma 

disciplinei) vor fi predate în regim blended/online/MOOC. 

▪ Bibliografia: toate 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. TIC – concepte 

esențiale  (2 ore) 

Prelegere, exerciții 

interactive, studii de caz 

▪ Istoric si actualitate. Evoluția tehnologiei – de la abac la drone, inteligență 

artificială și roboți. 

▪ Noțiuni și concepte de bază ale tehnologiei digitale: online, ciberspațiu, 

web 2.0, social media, networking, realitate virtuală, realitate augmentată, 

holograme, tehnologii 3D/4D, și cloud etc.  

▪ Giganții media digitali. Microsoft, Google, Apple, Facebook etc. 

 

De citit: III. 6 Educația tehnologică, pag. 122-124 în Cucoș, C (coord.) (2009). 

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ed. a III-

a, Editura Polirom. Iași.  

3. Educatia în era 

digitală (2 ore) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ Context general. Cum s-a schimbat educația datorită avansului tehnologic. 

▪ Paradigme educaţionale – concepte associate: IAC (instruirea asistată de 

calculator), învăţământul deschis şi la distanţă, e-learning, școli online, 

nativii digitali, profesorul virtual, manualul digital, e-reading, e-assesment 

etc. 

▪ Modele ale învățării prin intermediul noilor tehnologii ale informației și 

comunicării: învățarea mobilă, învățarea colaborativă, învățarea mixtă 

(blended learning), învățarea inversată (flipped classroom), educația 

deschisă etc. 

▪ Ce ne rezervă viitorul: școli virtuale, educaţia continuă în societatea 

digitală, Internetul lucrurilor etc. Agenda digitală pentru Europa si 

România. 

 

De citit Educația în societatea cunoașterii, globalizare, internaționalizare, 

informatizare în Cucoș, C (coord.) (2009). Psihopedagogie pentru examenele 

de definitivare și grade didactice, ed. a III-a, Editura Polirom. Iași. pag. 31-63. 

4. IAC în învățământ 

(2 ore) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ Definiții și terminologie. 

▪ Condiții / contexte și cerințe ale instruirii. 

▪ Alfabetizarea și competențele digitale. 

▪ Etapele IAC. 

▪ Funcții și mijloace de realizare a IAC. 

▪ Clasificarea aplicațiilor (tutoriale, jocuri / simulări, teste, software 

educațional). 

5. Valențele formative 

ale noilor TIC (3 

ore) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ TIC  = partener al procesului educativ: exemple de aplicații și tehnologii 

în procesul de învățământ 

▪ Platforme educationale. 

▪ Retele sociale utilizate în educație (Facebook, Twitter etc.). Rețele 

academice 

▪ Aplicații mobile 



6. TIC pentru elevi cu 

nevoi speciale / 

acesibilitatea 

digitală (1 oră) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ Prezentare a gamei de dizabilități / de nevoi speciale de învăţare care pot fi 

sprijinite de tehnologia asistată pe calculator. 

▪ Inițiative europene și mondiale pentru e-incluziune. Situația din România. 

▪ Politici de accesibilizare. Contextul legislativ. 

▪ Conceptul de accesibilitate digitală: la nivel de hardware (tehnologii 

asistive), software (design și aplicații elearning) și web (conceptul de 

utilizabilitate, acces și ergonomie). Identificarea nevoilor tehnologice / e-

learning pentru studenții cu dizabilități. 

▪ Integrarea tehnologiilor asistive în procesul didactic Metode și tehnici de 

lucru. 

▪ Evaluarea accesibilității 

7. Utilizarea adecvată 

a tehnologiei - Etica 

TIC (1 oră) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ Criminalitatea digitală. Proprietate intelectuală - Programe pe calculator 

(freeware, trial etc.).  

▪ Drepturi de autor / Copyright/licențe Creative Commons. Scrierea 

academică – plagiatul. 

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

identitate, (cat)phishing etc.). 

▪ Securitatea în Internet (culegerea de date/comportamentul utilizatorului, 

cookie-uri/popu-up, reclame nedorite/nesolicitate etc., programe viruși și 

antiviruşi, firewall, mallware, criptografie, semnătura digitală, 

supraveghere informațională – fenomenul Big Brother, spionajul digital 

etc.).  

▪ Reglementarea conţinutului (combaterea pornografiei şi a altor materiale 

obscene, accesul minorilor la site-uri cu caracter pornografic, rasiste sau 

xenofobe). 

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

manipularea informațională/propaganda digitală etc.) 

8. Noțiuni de cetățenie 

și responsabilitate 

digitală (1 oră) 

idem ▪ Neticheta (etica pe Internet): libertatea de exprimare, identităţi și amprente 

digitale; anonimatul; dreptul la intimitate; cenzura, manipularea; hărțuirea 

(cyberbullying); insulta şi calomnia (defăimarea). 

▪ Dependenţa de reţea / Decepţii. Relații virtuale. 

▪ Subiectivitate virtuală: fragmentarea eului în ciberspaţiu. Seducţie. 

Snobism pe Internet etc. 

 

BIBLIOGRAFIE (selectivă) principală – listă de recomandări în limba română 

1. Adăscăliţei, A. (2007). Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Editura Polirom. 

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

3. Anghel, T. (2009). Instrumente Web 2.0 utilizate în educație, Editura Cartea Albastră. 

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

5. Carr, N. (2012). Superficialii. Efectele Intrnetului asupra creierului uman, Editura Publica. 

6. Casadei, I. & Bilotto, A. (2016). A fi părinte în vremurile Facebook și WhatsApp - gestionarea oportunităților și 

riscurilor noilor tehnologii. Editura Lizuka Educativ. 

7. Ceobanu, C. (2016). Invatarea in mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului in educatie, Editura Polirom. 

8. Crăciun, D.& Iordan, M. (2013). IAC- resurse Web 2.0 pentru viitorul profesor, Editura Mirton, Timisoara. 

9. Cucoş, C. (2006). Informatizarea în educaţie, aspecte ale virtualizării formării, Editura Polirom. 

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

11. Grosseck, G. & Malita, L (2015). Ghid de e-learning. Editura Universitatii de Vest din Timisoara. 

12. Grosseck, G. & Malița, L. (2015). Elemente de e-learning în vederea achiziției de competențe cheie în științele sociale. 

Editura de Vest Timișoara.  

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

14. McLuhan, M. (2004). În era digitală. Editura Curtea veche. 

15. Palladino, L.J. (2015). Copiii în epoca dependenței de tehnologie. Noile dispozitive digitale și riscurile utilizării lor 

excesive. Editura Polirom. 2015 

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

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

18. Robinson, K. (2015). Şcoli creative. Revoluţia de la bază a învăţământului. Editura Publica. 

19. Rochlin, G. (2002). Calculatorul: Binefacere sau blestem? Editura Curtea Veche. 

20. Tapscott, D. (2011). Crescuți digitali. Generația net îți schimbă lumea. Editura Publica.  

 

Bibliografie secundară - Resurse Web disponibile pe platforma disciplinei 

Exemple: 

21. UNESCO (2011). Educatia 2.. Manual digital disponibil la http://www.dadalos.org/web_20_rom/educatie_20.htm 

22. Google (2010). 20 things I learned. Carte disponibilă online la adresa: http://www.20thingsilearned.com/en-US. 

http://www.dadalos.org/web_20_rom/educatie_20.htm
http://www.20thingsilearned.com/en-US


 

8.2 Seminar / 

laborator 

Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Seminar introductiv 

(2 ore) 

Exerciții 

interactive, 

discuții / 

sesiuni de 

Î&R 

▪ Structura seminarului, metodologia de lucru. 

▪ Prezentarea serviciilor oferite de UVT. e-learning.e-uvt.ro / acces 

EduRoam / pachetul Google pentru educație GAFE (Google Apps for 

Education). 

▪ Prezentarea platformei virtuale utilizată ca mediu de învăţare. Înscrierea 

studenților pe platformă. 

 

Obs. 

- Studenții trebuie să realizeze în perioada stabilită sarcinile anunțate anterior pe 

platformă. De asemenea, au obligația de a menține pe întreg parcursul orelor o 

ținută verbală, atitudinală decentă și de a se implica prin rezolvarea exercițiilor 

(individuale și / sau de grup) și prin  întrebări/discuții. 

- Accentul se va pune pe utilizarea aplicațiilor din pachetul GAFE. În funcție de 

timpul disponibil se vor prezenta și exersa și alte aplicații/tehnologii/servicii. 

2. Pachetul GAFE 

(Aplicații Google 

pentru educație) 

(6 ore) 

idem Programul de navigare Google Chrome / Extensii (aplicații) utile în educație 

Poșta electronică (e-mail/liste/grupuri) / Calendar 

Google Drive (Stocarea în cloud, transfer de fisiere, conversii de fișiere etc.) 

Pachetul de birotică virtuală (Document, Calcul tabelar, Prezentări electronice, 

Formulare etc.) 

Platforma de socializare Google+ 

Aplicații multimedia: foto – Google Photo / video -Youtube (componenta 

educațională .edu), audio – Google Play, scriere (Blogspot, Wiki etc.) 

Comunicarea text, audio, video (Chat,Hangouts) 

Hărți fizice: Gogle maps 

Hărți cognitive: Lucida, Google Diagram 

Ecosistemul de aplicații disponibile prin Google Apps MarketPlace 

ș.a. 

3.Tehnologii și aplicații 

specifice pentru 

informare / 

documentare / cercetare 

/ colaborare / elaborare 

și redactare lucrări / 

prezentare / stocare, 

arhivare, management 

al conținuturilor / 

partajare (14 ore) 

idem Navigarea socială online (2 ore) 

Motoare şi metamotoare de căutare. Motoare vizuale. 

Căutarea informaţiilor / Identificarea și reținerea resurselor specifice domeniului de 

studiu / Tipuri de obiecte digitale specifice specializării 

Evaluarea resurselor online. Credibilitatea Informaţiilor. 

 Aplicaţii Google specifice mediului academic (2 ore) 

Google Books, Google Scholar, Google Alert etc. 

 Managementul resurselor informaţionale (2 ore) 

Gestionarea datelor prin aplicații  de tip web-curation 

Sisteme de bookmark colaborativ. Folksonomia. (hash)Tagging. Adnotarea socială a 

resurselor online. 

  Redactarea de texte în format academic (2 ore). 

Citarea corectă a datelor în format APA folosind diverse medii digitale. Crearea de 

liste de referințe bibliografice conform normelor APA cu diverse aplicații. Extensii 

Google Chrome pentru scrierea academică etc. 

 

Utilizarea aplicației de calcul tabelar, utilizarea editorului de formulare (crearea de 

chestionare) (2 ore) 

 

Prezentări electronice (4 ore) 

4. TIC pentru elevi cu 

nevoi speciale / 

acesibilitatea 

digitală (2 ore) 

Prelegere, 

demonstrații / 

studii de caz, 

exerciții 

interactive 

▪ Integrarea tehnologiilor asistive în procesul didactic / Integrarea web 2.0 în 

activitățile educaționale / Integrarea de dispozitive mobile: Metode și tehnici de 

lucru. 

▪ Evaluarea accesibilității 

5. Etica TIC (2 ore) idem Studii de caz: Utilizarea adecvată a tehnologiei – Furtul de identitate în rețele sociale 

– cazul prof. Alan Couros / De identificat materiale video pe tematică (de ex. filmul 

Rețeaua) 

Scrierea academică. Plagiatul. Aplicații și instrumente antiplagiat precum Turnitin. 

Grammarly etc.  



6. Siguranta pe 

Internet (2 ore) 

idem Studii de caz: Utilizarea internetului de către copii 

Expunerea copiilor la conținut ilegal și/sau dăunător. Hărțuirea online – 

Cyberbullying. Rețelele sociale și protecția datelor personale. Sexting. Grooming. 

Identitatea, reputația online și siguranța pe Internet. „Download”, „Copy Paste” și 

drepturile de autor. Informații neverificate. Control parental, programe de filtrare. 

Utilizarea excesivă a TIC - Dependența de Internet. Consiliere și raportarea 

conținutului ilegal/dăunător. 

 

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 TIC, în scopul utilizării acestora ca instrumente în cariera 

viitoare de educatori. 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, modul de scriere, trimiterea/încapsularea de obiecte 

digitale/online. 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, complet cu sarcinile de lucru 

de la seminar. 

 

Se înregistrează frecvența și soliditatea interacțiunii la orele de laborator.  

 

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

sarcinile de lucru de la laborator (anunțate ca TEME pe 

platformă). Fiecare însemnare primește 2 puncte. Nota obținută 

(n2) va fi media punctelor per însemnare. 

 

▪ Crearea unui proiect în imagini folosind fotografia ca 

instrument educational fie prin Instagram/Snapchat fie prin 

album Google Foto (#uvteinspira). Mai multe informații 

despre această activitate vor fi disponibile într-un material 

separat, pus la dispoziția studenților pe platforma disciplinei 

în prima oră  

 

Condiții de evaluare 
 

a) Prezența la seminarii este obligatoriu – minim 7. Studenții care au 

obligații familiale (persoane în întreținere, copii etc.), probleme de 

sănătate sau lucrează vor face dovada acestui fapt până cel târziu în 

15 martie 2017 prin adeverințe, certificate, legitimații vizate la zi 

etc. (copii scanate ale acestora se pot trimite și prin email titularului 

de disciplină). Pentru aceștia cuantumul prezențelor este de minim 

4 iar portofoliul lor va conține 2 teme în plus, semnalate 

corespunzător pe platforma disciplinei. Cazurile excepționale 

(spitalizări, accidente, serviciu în străinătate, imposibilitatea 

deplasării din diverse motive etc.) vor fi aduse la cunoștința 

directorului de department și se va lua o decizie care se va comunica 

70% 

 



Tip 

activitate 

10.1 Criterii 

de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 

finală 

studentului în timp util astfel încât să îi permită participarea la 

colocviu. 

b) Portofoliul în imagini reprezintă o condiție obligatorie de promovare 

a disciplinei. 

c) Studenții cu dizabilități sau nevoi speciale se vor adresa Centrului 

de Asistență și Integrare Psihopedagogică (CAIP) din cadrul UVT 

pentru sprijin/support https://fsp.uvt.ro/wp-

content/uploads/2014/07/Procedura-CAIP.pdf  

d) Echivalări. În această categorie intră: 

- Studenții care au absolvit o altă facultate sau master/curs 

postuniversitar, doctorat. Se vor lua în calcul specializarea, 

toate disciplinele conexe urmărindu-se anul în care a fost 

promovată disciplina precum și numărul de ore și credite 

aferent. 

- Studenții care pot face dovada finalizării unui curs (preferabil 

acreditat) însoțit de certificare. Atenție! Sunt excluse 

certificatele de tip ECDL sau cele de atestare a competențelor 

digitale obținute la sfârșitul liceului. Exemple de cursuri 

recunoscute: curs Atelier Digital Google, curs CISCO, 

Microsoft, anumite cursuri MOOC etc. 

 

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 mările de notă se 

bazează pe același sistem de notare. 

Studentul va face dovada realizării sarcinilor din timpul semestrului prin 

întrebări/exerciții orale. Portofoliul în imagini reprezintă o condiție 

obligatorie de promovare a disciplinei. 

 

Standard minim de performanţă 

 

Nivel minim de performanță. Realizarea a 2 teme. 

Nivel superior de performanță. Realizarea tuturor temelor. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

9 februarie 2016 Conf. univ. dr. Grosseck Gabriela Conf. univ. dr. Grosseck Gabriela 

 

 

 

Data avizării în catedră/departament 

 

 

 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 

https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Procedura-CAIP.pdf
https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Procedura-CAIP.pdf

