
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 Pedagogie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ePedagogie 

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 DA 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

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

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 40 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 2 

Total ore 72 

3.7 Total ore studiu individual 72  

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Psihologie educațională, Teoria și metodologia curriculumului/instruirii/evaluării 

4.2 de competenţe • Digitale moderate 

 

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. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare și, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 

metodologice şi practice specifice acestei arii de specializare;  utilizarea adecvată a limbajului specific în 

comunicarea cu medii profesionale diferite. 

• A1 Cunoaşterea conceptelor, modelelor şi teoriilor din sfera ştiinţelor educaţiei  şi a managementului 

educaţional 

• B1 Cunoștințe despre principalele instrumente existente pentru realizarea evaluărilor educaţionale din 

sfera ştiinţelor educaţiei şi managementului educaţional 

• D1 Cunoasterea principalelor prevederi legislative emise în domeniu,  dar cu impact la nivelul activității 

din sfera managementului educaţional. 

• E1 Cunoașterea principalelor  metode de cercetare și analiză a datelor din sfera ştiinţelor   educaţiei şi 

managementului educaţional. 

C2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii / fenomene din 

domeniul ştiinţelor educaţiei şi managementului educaţional 

• A2 Găsirea de explicații psihopedagogice pentru fenomenele analizate din sfera  ştiinţelor educaţiei şi 



a managementului educaţional 

• B2 Interpretarea profilelor rezultate din evaluarea / diagnoza organizaţiilor educaţionale 

• C2 Utilizarea teoriilor din ştiinţele educaţiei  şi managementului educaţional în analiza și identificarea 

sursei problemei de ameliorat și a rezultatelor intervenței la nivel de grup şi / sau organizaţie 

• D2 Utilizarea teoriilor din ştiinţele educaţiei  în analiza şi identificarea contextului profesional, social, 

economic, cultural în care se manifestă problemele manageriale  

• E2 Analiza rezultatelor unui studiu empiric din perspectiva gradului de validitate a concluziilor 

obținute. 

C3. Utilizarea, în regim independent, a aparatului conceptual-metodologic pentru rezolvarea de 

probleme, în condiții de informare incompletă 

• B3 Capacitatea de a stabili un set de aptitudini și atitudini necesare a fi măsurate în context educaţional. 

• C3 Analiza  nevoilor organizaţiei educaţionale și capacitatea de adaptare a soluțiilor identificate la 

obiectivele asumate. 

• D3. Proiectarea demersului de derulare a activității manageriale într-o formă juridică acceptată 

• E3 Aprofundarea soluțiilor de optimizare a design-ul unei cercetări și a calității analizelor statistice 

efectuate. 

C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă a unor criterii și metode de evaluare ce permit formularea de 

judecăți de valoare cu privire la cele mai potrivite soluții de intervenție într-un anumit context.  

• A4 Analiza aprofundată a teoriilor, metodelor si a practicilor din sfera ştiinţelor educaţiei şi a 

managementului educaţional, din perspectiva fundamentării lor științifice  

• B4 Dobandirea abilitatilor de analiza critică a instrumentelor utilizate în evaluarea educaţională şi 

managerială 

• C4 Dobandirea abilitatilor de analiza critică a diferitelor intervenții propuse din perspectiva gradului 

lor de fundamentare empirică (evidence-based). 

• D4 Analiza critică aprofundată a diverselor metodologii de lucru în organizaţiile educaţionale orientate 

spre efectuarea evaluarii gradului de eficienţă  

C5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, prin utilizarea unor principii şi metode 

cantitative și calitative variate 

• A5 Aprofundarea stilului academic și tehnic de redactare a referatelor, lucrărilor sau studiilor de caz, 

precum și a abilităților de prezentare orală a informațiilor dobândite 

• B5 Formularea si dezvoltarea unei metodologii de lucru in activitatea de evaluare educaţională şi 

managerială 

• C5 Formularea unor solutii fundamentate stiintific pentru ameliorarea sau optimizarea unor aspecte 

care necesită intervenții în domeniul educaţional/şcolar.  

• D5 Dezvoltarea unei metodologii de evaluare managerială , la nivelul organizaţiilor şcolare    

• E5. Formularea și implementarea creativa a unui proiect de cercetare care să presupună colectarea și 

analiza unor date empirice din zona ştiinţelor educaţiei şi managementului educaţional 

Competenţe 

transversale 
• Executarea sarcinilor în condiţii de autonomie extinsă și promovarea spiritului antreprenorial 

• Dezvoltare personală și comunicare eficientă în cadrul organizaţiei 

• Adaptarea proactivă la modificările pieței ca urmare a dezvoltării comunicării în mediul online 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Scopul acestei discipline constă în abilitarea studenților la formare în ceea ce priveşte integrarea 

tehnologiilor în cadrul activităţii manageriale și/sau de consiliere. 

Obiective:  

• să explice importanţa informaţiei pentru activitatea managerială/în activități de 

consiliere;  

• să proiecteze și să elaboreze instrumente de evaluare managerială / specifice activităților 

de consiliere folosind TIC  

• să utilizeze/creeze instrumente TIC suport pentru managementul instituţional / activități 

de consiliere 

• să se familiarizeze cu un set de repere de selecție, conceptualizare și organizare a 

activității manageriale / activități de consiliere utilizând TIC. 

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 
• Dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor de utilizare a instrumentelor TIC în 

elaborarea şi implementarea documentelor de planificare managerială / în activități de 

consiliere. 

• Dezvoltarea compeţentelor de bază necesare utilizării instrumentelor şi resurselor 

educaţionale digitale pentru imbunătăţirea calităţii managementului şcolar / în activități 

de consiliere. 

• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare/colaborare în cadrul grupurilor de lucru prin 

implementarea și utilizarea de instrumente specifice TIC în cadrul organizației în 

vederea îmbunătățirii comunicării instituționale. 

• Motivarea studentului pentru a activa în comunități de învățare și practică, pentru a 

deveni (co)autor de resurse educaționale deschise. 

• Formarea unei culturi digitale. 
 

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 tehnologii digitale și nu doar a citi despre aceastea, 

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. Impactul TIC asupra 

organizaţiei educaționale 

/ activităților de 

consiliere în era digitală 

(2 ore) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ O perspectivă istorică asupra utilizării noilor TIC în educație. 

▪ Paradigma nativilor digitali. Concepte asociate: 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. 

▪ Avantaje si dezavantaje / oportunități și limitele TIC (în 

organizații / furnizarea serviciilor de consiliere). 

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

societatea digitală, Internetul lucrurilor etc. Agenda digitală 

pentru Europa si România. 

3. Noile TIC ca 

instrumente/mediu de 

lucru în organizații / 

activități, servicii de 

consiliere (4 ore) 

idem ▪ Medii și comunități virtuale de învățare. Obiecte digitale 

educaționale. Instrumente, platforme și pachete educaționale.  

▪ 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. 

▪ Efecte educaționale ale mediei de socializare. 

▪ Instrumente TIC utilizate în management: Organizarea activităţii 

manageriale (diagrame, orare, hărți etc.)  

▪ Utilizarea TIC în marketingul educational: Promovarea unităţii 

şcolare prin metode moderne / diseminarea informațiilor în 

legătură cu proiectele realizate de aceasta etc. 

▪ Categorii de servicii de consiliere compatibile cu TIC – 

tipologii, clasificări, cerințe etc. Consilierea asistată de TIC 

(instrumente, programe, tete, jocuri, modele, categorii de 

beneficiari etc.) 

4. Tendinţe în utilizarea 

TIC în organizații / 

consilierea asistată 

digital/online. Posibile 

evoluţii  (3 ore) 

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

Oportunități. Limite. Barriere. Bune Practici. 

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

OpenCourseware, Open Pedagogy, Open Educator, Open 

Teacher, Open Research, Open Data, Open Source, Open Acces, 

Open Library, Open Publishing, Open Licensing, etc. 

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

Educaționale Deschise (OEP): Predarea interconectată / 

evaluarea deschisă; MOOC 



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

învățare (Learning Analytics) – tehnologii cloud. Tendințe, 

beneficii, perspective, efecte disruptive în educație. 
5. TIC pentru elevi cu 

nevoi speciale / 

acesibilitatea digitală (1 

oră) 

Prelegere, demonstrații / 

studii de caz, exerciții 

interactive 

▪ Prezentarea 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 / 

Integrarea web 2.0 în activitățile educaționale / Integrarea de 

dispozitive mobile: Metode și tehnici de lucru. 

▪ Evaluarea accesibilității 

6. 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. 

▪ 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., 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 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 și 

fenomenul știrilor false etc.). Scrierea academică – plagiatul. 

▪ Managementul riscurilor în mediul digital. Riscurile profesiei 

de dascăl/consilier în mediul digital. 

7. Securitatea actorilor 

educaționali în mediul 

virtual. Repere etice în 

practica serviciilor de 

consiliere prin medii 

digitale și online (1 oră) 

idem ▪ Noțiuni de cetățenie și responsabilitate digitală. 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. 

▪ Codul etic în activități de consiliere asistate digital și/sau online   

 

BIBLIOGRAFIE –  listă de recomandări  în limba română:  
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4. Anghel. A. (2012). De la calculatorul personal la norii digitali, Editura Cartea Albastră. 

5. Anghel. T. (2009). Instrumente și resurse web pentru profesori, Editura All. 
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13. Bosoteanu, I.C. (2012). New media. Editura Institutul European. 

14. Brian, C. (2012). Omul cel mai uman. Ce ne învață interacțiunea cu calculatorul despre ce înseamnă să fii viu. Editura 
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16. Carr, N. (2012). Superficialii. Efectele Internetului asupra creierului uman, Editura Publica. 
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21. Ceobanu. C. (2013). Telefonul mobil, copiii și școala în Ș. Boncu și C. Ceobanu (eds.). Psihologie școlară. Editura 

Polirom, pag. 334-345. 
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Bibliografie secundară - Resurse Web disponibile pe platforma disciplinei 

Exemple: 

o De citit Educația tehnologică (pag. 122-124) și Educația în societatea cunoașterii, globalizare, internaționalizare, 

informatizare (pag. 31-63) în Cucoș, C (coord.) (2009). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 

didactice, ed. a III-a, Editura Polirom. Iași.  

o Botnariuc, P., Gavriliță, A., Iacob, M., Tăsică, L. & Țibu, S.L. (2011). Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării 

în activitatea de consiliere, Departamentul de Consiliere şi Management Educaţional Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

disponibil online la http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-consiliere_2011.pdf   

o Jigău, M. (coord.) (2002). Tehnologiile informatice și de comunicare în consilierea carierei. Institutul de Științe ale 

Educației. Laboratorul de Orientare Școlară și Profesională. http://mevoc.net/publik/3ICT_in_Career_Counselling.pdf  

o CAREER4U - software de consiliere și orientare în carieră (2015). https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-

software-de-consiliere-si-orientare-cariera. 

o Digi-guidance - http://www.digi-guidance.ro/ 

o EuroActiv.ro (14 feb. 2017). Propaganda digitală și comunicarea pentru dezvoltare. http://www.euractiv.ro/we-

develop/propaganda-digitala-si-comunicarea-pentru-dezvoltare-e2-80-93-o-discutie-cu-profesorul-

corneliu-bjola-6748 

 
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. 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-consiliere_2011.pdf
http://mevoc.net/publik/3ICT_in_Career_Counselling.pdf
https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-software-de-consiliere-si-orientare-cariera
https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-software-de-consiliere-si-orientare-cariera
http://www.digi-guidance.ro/
http://www.euractiv.ro/we-develop/propaganda-digitala-si-comunicarea-pentru-dezvoltare-e2-80-93-o-discutie-cu-profesorul-corneliu-bjola-6748
http://www.euractiv.ro/we-develop/propaganda-digitala-si-comunicarea-pentru-dezvoltare-e2-80-93-o-discutie-cu-profesorul-corneliu-bjola-6748
http://www.euractiv.ro/we-develop/propaganda-digitala-si-comunicarea-pentru-dezvoltare-e2-80-93-o-discutie-cu-profesorul-corneliu-bjola-6748


2. Instrumente / aplicații / 

servicii TIC în 

organizații 

educaționale / 

consiliere (8 ore) 

idem ▪ TIC ca sursă de informare / documentare / cercetare 

▪ TIC ca mediu de stocare / arhivare / schimb de date  

▪ TIC ca mediu de comunicare / colaborare 

▪ TIC ca mijloc / metodă de creare / prezentare / partajare conținut 

▪ mobileTIC / aplicații de viitor (realitate virtuală, realitate augmentată etc.) 

/ ora de programare (Scratch https://scratch.mit.edu/, https://ro.code.org/, 

http://snap.berkeley.edu/, appInventor, 

http://appinventor.mit.edu/explore/, 

https://platform.europeanmoocs.eu/course.php?cor=224&asg=642c4536

1f17f7f1f48fbd1be25347a8) 

▪ Resurse Educaționale Deschise (RED): definiții, căutare, creare, evaluare, 

reorganizare, modificare, distribuire, stocare, licențiere. Practici 

Educaționale Deschise (PED): Predarea interconectată / evaluarea 

deschisă. 

▪ 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 

educațională 

o crearea de medii de învățare personalizate prin analizarea 

activității online a elevilor/profesorilor/altor cursanți și a 

contextelor lor de învățare (cu scopul de a înțelege și optimiza 

învățarea și modul în care aceasta este realizată) etc. 

o măsurarea și analizarea modului în care elevii se comportă etc. 
o servicii de bibliotecă virtuală, servicii de date deschise, de 

documentare și informare etc.  

o Exemple de MOOCuri: https://www.edx.org/course/data-

analytics-learning-utarlingtonx-link5-10x#!  

o https://www.edx.org/course/data-mining-theories-algorithms-

tackling-tsinghuax-80240372x#!  

o Analytics for the Classroom teachers, 

https://www.edx.org/course/analytics-classroom-teacher-

curtinx-edu1x  

o The Internet of Things - https://www.edx.org/course/enabling-

technologies-data-science-columbiax-ds103x-0  

o Big Data in Education, https://www.edx.org/course/big-data-

education-teacherscollegex-bde1x  

3. TIC pentru elevi cu 

nevoi speciale / 

acesibilitatea digitală 

(1 oră) 

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

în activitățile educaționale / Integrarea de dispozitive mobile: Metode și 

tehnici de lucru. 

▪ Evaluarea accesibilității 

4. Etica TIC (1 oră) 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 /  filmul Trust, http://www.cinemagia.ro/filme/trust-

488942/ (posibil aici: http://www.filmetraduseonline.ro/2016/08/trust-film-

2010-incredere-online.html) 

Scrierea academică. Plagiatul. Aplicații și instrumente antiplagiat precum 

Turnitin. Grammarly etc. 

Exemplu de MOOC: Data Science Ethics, https://www.edx.org/course/data-

science-ethics-michiganx-ds101x-1  

5. 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 

https://scratch.mit.edu/
https://ro.code.org/
http://snap.berkeley.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/
https://platform.europeanmoocs.eu/course.php?cor=224&asg=642c45361f17f7f1f48fbd1be25347a8
https://platform.europeanmoocs.eu/course.php?cor=224&asg=642c45361f17f7f1f48fbd1be25347a8
https://www.edx.org/course/data-analytics-learning-utarlingtonx-link5-10x
https://www.edx.org/course/data-analytics-learning-utarlingtonx-link5-10x
https://www.edx.org/course/data-mining-theories-algorithms-tackling-tsinghuax-80240372x
https://www.edx.org/course/data-mining-theories-algorithms-tackling-tsinghuax-80240372x
https://www.edx.org/course/analytics-classroom-teacher-curtinx-edu1x
https://www.edx.org/course/analytics-classroom-teacher-curtinx-edu1x
https://www.edx.org/course/enabling-technologies-data-science-columbiax-ds103x-0
https://www.edx.org/course/enabling-technologies-data-science-columbiax-ds103x-0
https://www.edx.org/course/big-data-education-teacherscollegex-bde1x
https://www.edx.org/course/big-data-education-teacherscollegex-bde1x
http://www.cinemagia.ro/filme/trust-488942/
http://www.cinemagia.ro/filme/trust-488942/
http://www.filmetraduseonline.ro/2016/08/trust-film-2010-incredere-online.html
http://www.filmetraduseonline.ro/2016/08/trust-film-2010-incredere-online.html
https://www.edx.org/course/data-science-ethics-michiganx-ds101x-1
https://www.edx.org/course/data-science-ethics-michiganx-ds101x-1


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/consilieri școlari. 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, 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 – 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 la sfârșitul lunii 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 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  

 

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 

70% 

 

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


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. 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 

25 februarie 2017 Conf. univ. dr. Grosseck Gabriela Conf. univ. dr. Grosseck Gabriela 

 

 

 

Data avizării în catedră/departament 

 

 

 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 


