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PLAN ANUAL
DE INSTRUIRE ȘI PERFECȚIONARE A PERSONALULUI DIDACTIC
ȘI ADMINISTRATIV ÎN TEHNOLOGIILE IFR/ID ȘI E-LEARNING

Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii procesului didactic-educaţional şi a
activităţii ştiinţifice constituie unul dintre obiectivele majore urmărite atât la nivelul
Universității Spiru Haret cât și la nivelul Departamentului IFRD.
Pentru realizarea acestui obiectiv, în cadrul programelor de studii IFR/ID sunt
avute în vedere o serie de activități, planificate a se desfășura pe două direcții distincte, cea de
instruire în tehnologiile IFR-ID – organizată la nivelul DIFRD și cea de instruire în
tehnologiile e-Learning - organizată la nivelul Direcției IT.
Activitățile de instruire se vor desfășura conform următorului Program:
Data

INSTRUIRE ÎN
TEHNOLOGIILE
IFR-ID
Instruirea Echipelor
Manageriale IFR/ID și a
personalului didactic și
administrativ de la
nivelul facultăților

Activitate
Instruire cu privire la modul concret de
desfășurare a activităților la IFR/ID

23
octombrie
2013

Instruire cu privire la Calitatea IFR/ID
Instruire cu privire la Ghidul de norme etice
privind utilizarea tehnologiilor bazate pe
Internet

12
februarie
2014

Prezentarea şi dezbaterea regulamentelor şi
metodologiilor specifice activităţilor IFR/ID
Analiza și prelucrarea procedurilor aferente
procesului educațional IFR/ID

2

Data

Activitate
Prezentare modalități de comunicare utilizând
platforma e-learning (Blackboard e-mail,
forum și clasa virtuală)
Prezentare șablon curs

23
octombrie
2013

Modificare/adăugare/ștergere secțiuni de curs,
configurare unități de învățare
Modificare/adăugare/ștergere materiale de
curs și inserare materiale multimedia în
diferite secțiuni ale cursului
Arhivare/restaurare și export/import curs
Verificare originalitate lucrări (detectare
plagiat utilizând instrumentul “Safe Assign”)

INSTRUIRE ÎN
TEHNOLOGIILE
E-LEARNING

Export/import
seturi
de
întrebări,
creare/modificare/ștergere seturi de întrebări
utilizând platforma e-learning Blackboard

Instruirea personalului
didactic și administrativ
de la nivelul facultăților

Creare/modificare/ștergere/configurare teste
Prezentare formă alternativă de examinare –
tema (assignment)

12
februarie
2014

Prezentare secțiune “Grade Center” (evaluare
lucrări/calcul medii ponderate/descărcare
note)
Mod de lucru colaborativ şi interactiv între
studenţi şi cadre didactice/tutori desfăşurat pe
Platforma e-Learning Blackboard
Integrarea datelor prelucrate pe Platforma eLearning Blackboard cu sistemul de evidenţă
a studenţilor (UMS)
Securizarea accesului studenţilor la testele de
examen susţinute pe Platforma e-Learning
Blackboard

Data:
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