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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

22
octombrie
2014

11
februarie
2015

Activitate
Modificări privitoare la modul concret de
desfășurare a activităților la ID, conform noilor
norme ARACIS
Modificări privitoare la modul concret de
desfășurare a activităților la IFR, conform
noilor norme ARACIS
Instruire cu privire la aplicarea procedurii
operaţionale privind Evaluarea performanţelor
coordonatorilor de disciplină şi a tutorilor de
la ID
Instruire cu privire la aplicarea procedurii
operaţionale privind Monitorizarea sistemului
tutorial şi de comunicare bidirectionala

2
Data

Activitate
Prezentare zonă de conţinut a cursului pe
Platforma e-Learning Blackboard (adăugare/
modificare/ ştergere secţiuni de curs)

22
octombrie
2014

Prezentare secţiune “Utilizatori şi grupuri”
(roluri, înrolări, configurare grupuri) pe
Platforma e-Learning Blackboard
Prezentare modalitate de copiere/ mutare/
export/ import elemente de curs pe Platforma
e-Learning Blackboard.

INSTRUIRE ÎN
TEHNOLOGIILE
E-LEARNING
Instruirea personalului
didactic și administrativ
de la nivelul facultăților
11
februarie
2015

Prezentare mod de lucru colaborativ şi
interactiv
între
studenţi
şi
cadre
didactice/tutori desfăşurat pe Platforma eLearning Blackboard (instrumente de
colaborare – clasă virtuală şi chat, forum de
discuţii, jurnal, blog, autoevaluarea şi
evaluarea colegială)
Prezentare mod de evaluare pe Platforma eLearning Blackboard (întrebări şi teme assignment); creare/ modificare/ ştergere
seturi de întrebări şi teste, import/ export
seturi de întrebări şi teste, configurare opţiuni
teste, publicarea testelor şi temelor în zona de
conţinut.

Data:

Director Departament IDIFR,

17.02.2014

Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiță

