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(G – 03) 
 

CAPITOLUL I 
COMPONENTA APLICATIVĂ  

A PROCESULUI DIDACTIC 
 

În România, programele de studii la toate formele de 
învăţământ ID, IFR şi IF sunt organizate în condiţiile Legii nr. 
1/2011.  

Faţă de învăţământul cu frecvenţă (IF), formele ID şi IFR 
comportă o serie de particularităţi, care conferă flexibilitate sub 
raportul locului şi momentului în care studenţii îşi desfăşoară 
pregătirea. 

1. Atât la ID, cât şi la IFR, orele de curs de la forma de 
Învăţământ cu Frecvenţă (IF) devin ore de studiu individual (SI). 
Aşadar, studentul nu trebuie să frecventeze ore de curs. Pregătirea 
se face pe baza resurselor de învăţare puse la dispoziţie de facultate 
(resurse online postate pe platforma e-Learning şi în Biblioteca 
virtuală, manuale, caiete de seminar, al căror cost este inclus în taxa 
de studii). 
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Activităţile didactice la cele două forme de învăţământ, ID şi 
IFR, pun accentul pe studiul individual. Astfel, în afara orelor de 
studiu individual prevăzute în planul de învăţământ al programului 
de studii, conform sistemului european de credite transferabile 
(ECTS), studentul beneficiază şi de ore pentru studiul individual 
suplimentar.  

Astfel, de exemplu, în cazul unei discipline căreia îi sunt 
alocate 5 credite transferabile pentru 28 de ore de studiu individual 
(SI) şi 28 de ore de AT+TC, timpul total alocat studiului este de 
125 de ore. În afara timpului aferent SI conform planului de 
învăţământ (cele 28 de ore), studentul dispune de încă 69 de ore de 
studiu individual suplimentar, distribuit astfel: studiu după manual, 
suport de curs, bibliografie şi notiţe, documentare suplimentară în 
bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren, 
pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri, alte 
activităţi.  

Distribuţia orelor aferente studiului individual suplimentar 
este prezentată în Fişa disciplinei. 

2. În cazul învăţământului la distanţă, orele de seminar de la 
forma de învăţământ cu frecvenţă se distribuie în felul următor: 

a. Activităţi tutoriale (AT) – aprox. 30% din fondul de timp – 
şi  

b. Teme de control (TC) – aprox. 70% din fondul de timp 
prevăzut în Planul de învăţământ. 

a. Activităţile tutoriale (AT) se desfăşoară atât pe platforma  
e-Learning, cât şi la sediul facultăţii, fiind programate două 
întâlniri faţă în faţă pe semestru pentru fiecare disciplină, prezenţa 
fiind obligatorie. Dacă, de exemplu, într-un semestru sunt şase 
discipline, studentul trebuie să fie prezent la douăsprezece întâlniri 
„faţă în faţă” cu tutorii responsabili de disciplină, a câte două sau 
patru ore, în funcţie de fondul de timp alocat disciplinei respective. 
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Pentru a reduce numărul deplasărilor la facultate, întâlnirile 
vor fi planificate în mod compact, în weekend. Prin „compactare”, 
activităţile tutoriale se pot organiza în trei sau patru weekenduri 
(câte şase-opt ore, sâmbăta şi duminica). 

b. La fiecare disciplină sunt prevăzute câte două teme de 
control (TC) pe semestru. Temele de control (TC) se „depun”, 
respectiv sunt încărcate pe platforma e-Learning de către studenţi, 
sub formă de eseuri, referate, recenzii, proiecte etc. Lucrările 
menţionate sunt încărcate pe platformă şi verificate cu ajutorul unui 
soft „antiplagiat”. În cazul în care studentul trebuie să modifice, să 
îmbunătăţească lucrarea respectivă, va fi avizat de tutorele sau 
coordonatorul de disciplină şi va reface lucrarea. Unele teme de 
control pot fi prezentate sub formă de teste-grilă.  

c. Conform normelor ARACIS, „activităţile aplicative 
asistate, laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă 
(AA)” reprezintă „echivalentul orelor de laborator, proiect sau 
practică de la forma de învăţământ cu frecvenţă”.  

La forma de învăţământ la distanţă orele de aplicaţii practice 
de tip laborator se desfăşoară la sediul facultăţii, în spaţiile special 
alocate acestor activităţi, sub forma Activităţilor Asistate. Numărul 
de ore de laborator la ID este identic cu numărul de ore de laborator 
prevăzut pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă. În mod 
similar activităţilor tutoriale „faţă în faţă”, orele de laborator pot fi 
planificate în mod compact în week-end, pentru a reduce numărul 
deplasărilor la facultate. 

3. În cazul învăţământului cu frecvenţă redusă, activităţile de 
seminar (S) şi de evaluare pe parcurs au acelaşi număr de ore de 
seminar ca la forma de învăţământ cu frecvenţă, fiind distribuite în 
felul următor: 

a. Seminarii faţă în faţă (SF); 
b. Seminarii tutoriale (ST). 
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a. Activităţile de seminar faţă în faţă (SF) sunt programate şi 
se desfăşoară în mod similar seminariilor de la forma IF, pe bază 
de orar anunţat la începutul fiecărui semestru.  

b. Seminariile tutoriale (ST) se desfăşoară preponderent pe 
Platforma e-Learning Blackboard.  

Fondul de timp prevăzut în Planul de învăţământ aferent 
activităţilor de seminar este repartizat astfel: aproximativ 70% din 
fondul de timp este dedicat SF, diferenţa de aproximativ 30% fiind 
destinată ST. 

c. Activităţile aplicative (L, P) – laborator, lucrări practice, 
proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă au acelaşi număr de ore 
ca la forma de învăţământ cu frecvenţă.  

Distribuţia fondului de timp aferent activităţilor didactice la 
formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă reflectă 
accentul pus pe activităţile aplicative. 

La majoritatea disciplinelor, titularii de curs solicită 
studenţilor efectuarea unor activităţi cu caracter aplicativ. Astfel, 
studenţilor li se poate solicita să elaboreze lucrări sub formă de 
referate, eseuri, recenzii etc., având la dispoziţie tematica, 
bibliografia minimală şi suplimentară. Recomandăm studenţilor să 
întocmească lucrările solicitate în perioada de timp specificată de 
coordonatorul de disciplină şi prevăzută în Calendarul disciplinei. 
Lucrările vor fi redactate în format electronic (document Word) şi 
vor fi încărcate pe Platforma Blackbord, accesând link-ul aferent 
Temelor de control sau Evaluărilor pe parcurs. Este indicat ca 
termenul de „depunere” să nu fie depăşit, pentru a nu risca neluarea 
în considerare a lucrării. 

Unele discipline, prin specificul lor, impun transpunerea în 
practică a cunoştinţelor teoretice prin rezolvarea unor studii de caz. 
Studiile de caz însoţesc conţinutul tematic al cursurilor, sunt 
prezentate sub forma descrierii unei situaţii de fapt, studenţilor 
solicitându-li-se să analizeze, să caute soluţii şi să facă propuneri 
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pentru rezolvarea situaţiei respective. Pentru studiile de caz nu este 
întotdeauna precizat un termen de încărcare pe Platforma 
electronică, dar ele trebuie incluse în portofoliul de lucrări şi 
încărcate pe Platformă până la data examenului.  

În vederea realizării lucrărilor de finalizare a studiilor (licenţă 
sau disertaţie), dar şi pentru dezvoltarea abilităţilor practice, 
studenţilor li se poate solicita elaborarea unor proiecte. Proiectele, 
respectiv lucrările de cercetare au o structură bine determinată pe 
capitole şi subcapitole, volumul de muncă fiind mai mare, procesul 
de redactare având, de regulă, un caracter interdisciplinar. Proiectul 
sau lucrarea de cercetare poate fi întocmit de către un student sau 
un grup de studenţi. Proiectele cele mai bune pot fi publicate prin 
Biblioteca virtuală pe Platforma Blackboard, pentru a deveni 
materiale de referinţă pentru activitatea următoarelor serii de 
studenţi. 

Activitatea desfăşurată pe parcursul semestrului va fi 
evaluată, în primul rând, în mod distinct, prin notarea temelor de 
control (ID) sau a testelor de evaluare pe parcurs (IFR) şi, în al 
doilea rând, prin luarea în considerare a  continuităţii şi nivelului 
pregătirii la stabilirea notei finale obţinute la disciplina respectivă. 
 

CAPITOLUL II 
ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

Activitatea didactică la programele ID-IFR presupune ca 
pregătirea studentului să cuprindă şi o componentă de cercetare 
ştiinţifică în concordanţă cu domeniul de studii. Studenţii vor fi 
cooptaţi în echipe de cercetare ştiinţifică, din care pot face parte şi 
doctoranzi, cadre didactice sau cercetători. Rezultatele cercetării 
ştiinţifice pot fi valorificate prin articole în reviste de specialitate. 

Începând cu semestrul II al ciclului de studii, vor fi propuse 
teme de cercetare, respectiv componenţa colectivelor la care 
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studenţii pot adera şi se vor stabili responsabilităţi pentru fiecare, în 
vederea finalizării temelor de cercetare propuse. Sunt vizate cu 
preponderenţă proiecte de cercetare cu caracter practic-aplicativ, 
având la bază contracte încheiate cu beneficiarii (firme private, 
instituţii publice, asociaţii etc.) rezultatelor cercetării.  

În cadrul fiecărui program de studii ID-IFR sunt desemnate 
cadre didactice responsabile cu cercetarea ştiinţifică, care propun 
teme de cercetare, monitorizează activitatea de cercetare a 
studenţilor şi a echipelor din care aceştia fac parte şi se ocupă cu 
valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea lor. 

Studenţii sunt invitaţi să participe la sesiunile de comunicări 
ştiinţifice anuale organizate în cadrul fiecărei facultăţi sau la 
conferinţele internaţionale, pentru a-şi prezenta rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice într-un cadru adecvat. Sesiunile de 
comunicări ştiinţifice au loc în fiecare an, în lunile aprilie-mai, la 
sediile facultăţilor organizatoare de studii ID-IFR, fiind anunţate 
din timp în revista Opinia Naţională, TvH, pe website – 
www.spiruharet.ro – ,precum şi prin anunţuri pe Platforma 
electronică Blackboard. 
 

CAPITOLUL III 
ACCES LA CURSURILE DESCHISE PE PLATFORMA 

BLACKBOARD PENTRU PROGRAMELE  
DE STUDII ID ŞI IFR 

 

Accesul la cursurile deschise pe platforma Blackboard pentru 
programele de studii ID şi IFR se realizează urmând paşii descrişi 
în continuare: 

Pasul 1: Accesarea cursurilor de pe platforma de e-Learning 
Blackboard se poate face de la orice adresă de Internet sau din 
locaţiile Universităţii Spiru Haret, folosind un browser de Internet 
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(cum ar fi Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.). 
Accesul se face la pagina web http://ush.blackboard.com. 

Pasul 2: Se va deschide pagina de autentificare pe platforma 
de e-Learning Blackboard (vezi Fig.1.): 
 
 
 

 
 

  
 
 

Fig.1. Pagina de autentificare pe platforma e-Learning Blackboard 

 
Pasul 3: În fereastra de autentificare a platformei de                            

e-Learning, introduceţi datele solicitate: numele de utilizator 
UserName şi parola Password scrisă fără diacritice, apoi accesaţi 

butonul   . 
Pasul 4: După parcurgerea pasului 3, apare mesajul de eroare 

de mai jos (vezi Fig. 2.).  
 

Tastaţi 

User Name 

Tastaţi 

parola  

fără 

diacritice 
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Fig. 2. Mesaj eroare autentificare pe platforma e-learning Blackboard 

 
Cauzele pot fi: 
- nu sunteţi înrolat pe platforma Blackboard; în acest caz, 

luaţi legătura cu secretariatul facultăţii dumneavoastră pentru 
remedierea situaţiei; 

- aţi completat greşit datele de acces: numele de utilizator 
(username) sau parola (password); în acest caz, rescrieţi datele de 
acces cerute, cu mai multă atenţie.  

 
Computerul dumneavoastră trebuie să îndeplinească 

următoarele cerinţe, pentru a accesa platforma Blackboard: 
 
 

 Minim Recomandat 
Sistem operare Windows 7 sau mai mare 

Mac OSX 10.8 sau mai mare 
Windows 10 
Mac OS 10.12 

Procesor 1 GHz 2 GHz sau mai 
rapid 
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Memorie 512 MB RAM 2 GB RAM sau mai 
mult 

Rezoluţie 
Monitor 

1024 x 768 1024 x 768 sau mai 
mult 

Spaţiu liber pe 
Hard Disk 

5 GB 20 GB sau mai mult 

Conexiune 
Internet 

1,5 Mbps de la 4 Mbps sau 
mai mult 

Browser 
Internet 

Respondus Lockdown 
Browser şi Chrome, IE11, 
Microsoft Edge, Safari sau 
Firefox 

Respondus 
Lockdown Browser 
şi Firefox 

Java Java este necesar pentru a utiliza Blackboard 
Macromedia 
Flash Player 

Flash poate fi necesar pentru a vizualiza fişiere 
video în Blackboard. 

 
Odată accesul permis, vă recomandăm să urmaţi 

instrucţiunile din cuprinsul prezentului ghid. 
 

CAPITOLUL IV 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE 

 

Activitatea didactică se desfăşoară conform planului de 
învăţământ aprobat pentru fiecare program de studii ID şi IFR. 

Durata programului este de 6 semestre, respectiv de 8 
semestre pentru programul de studii DREPT, iar pregătirea este 
asigurată, la fiecare disciplină din planul de învăţământ, pe baza 
structurii tematice anunţate în fişa disciplinei şi în calendarul 
disciplinei. 
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Sistemul informatic care susţine şi asistă procesul educaţional 
ID şi IFR este platforma e-Learning Blackboard 
(ush.blackboard.com). 

Accesul în sistemul Blackboard se asigură pentru toţi studenţii 
declaraţi admişi şi care au achitat taxa de şcolarizare, pe baza unui 
nume de utilizator (username) şi a unei parole (password). 

Odată accesul realizat, studenţii au posibilitatea de a explora 
şi de a se familiariza cu mediul virtual de învăţare. Astfel, 
navigarea prin cursul deschis pe platforma Blackboard pentru 
programele de studii ID şi IFR este simplă, iar organizarea 
paginilor este realizată astfel încât să se asigure parcurgerea tuturor 
etapelor de pregătire şi evaluare în cadrul programelor de studii ID 
şi IFR, identic cu procesul didactic care se desfăşoară la 
învăţământul IF, cu frecvenţă în sala de curs. 

După autentificarea pe platforma Blackboard, se va deschide 
o pagină Blackboard în care sunt afişate, în secţiunea Cursurile 
mele (My Courses), cursurile în care sunteţi înregistraţi în 
semestrul curent.  

Cursurile deschise pentru fiecare disciplină pentru programul 
de studii ID sunt structurate pe 2 categorii – resurse de învăţare şi 
activităţi tutoriale. 

 
 
Pentru a accesa conţinutul cursului dorit, daţi clic pe 

denumirea cursului respectiv (vezi Fig. 3.): 
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Fig. 3. Pagina de start pentru programul de studii ID 

 
Cursurile configurate pentru fiecare disciplină pentru 

programul de studii IFR cuprind resursele de învăţare şi activităţile 
tutoriale, putând fi consultate prin accesarea unui singur link (vezi 
Fig. 4.). 
 

Clic pe denumirea 

cursului 
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Fig. 4. Pagina de start pentru programul de studii IFR 

 
Accesând resursele de învăţare ale unei discipline, studenţii 
programului de studii ID au următoarele butoane active: 
Anunţuri (vezi Fig. 5.): acest buton permite accesul la anunţurile 
postate în ziua curentă, în ultima săptămână, în ultima lună sau 
toate anunţurile. Anunţurile cuprind informaţii urgente privind 
date- limită pentru transmiterea temelor sau proiectelor, schimbări 
în programarea activităţilor, corectări/ clarificări ale materialelor de 
curs, programarea examenelor. 

Clic pe denumirea 

cursului 
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Fig. 5. Pagina Anunţuri 

 
Informaţii utile (vezi Fig. 6.): cuprinde informaţii privind 

modalitatea de desfăşurare a consultaţiilor, îndrumare privind 
modalitatea de pregătire a temelor, cerinţele obligatorii privind 
parcurgerea cursului, materiale ajutătoare, subiecte pentru 
pregătirea examenului. 

Recomandarea noastră este ca, pentru început, cursanţii să 
acceseze pagina de informaţii utile. Astfel, ei vor avea o imagine de 
ansamblu a activităţilor ce se vor desfăşura pe perioada semestrului 
pentru disciplina respectivă.   

Clic pe acest 

buton 
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Fig. 6. Pagina Informaţii utile 
 

Fişa disciplinei (vezi Fig. 7.): cuprinde informaţii privind 
obiectivul principal şi obiectivele specifice ale disciplinei, prezintă 
structura unităţilor de învăţare şi a studiului individual. 

 

 
 

Fig. 7. Pagina Fişa disciplinei 

Clic pe acest 

buton 

 

Clic pe 

acest 

buton 
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Calendarul activităţilor (vezi Fig. 8.): oferă studenţilor date 

despre evenimentele legate de curs (datele întâlnirilor dintre cadrele 
didactice şi studenţi, datele-limită de transmitere a temelor sau 
referatelor pentru evaluărilor pe parcurs etc.). 
 

 
 

Fig. 8. Pagina Calendarul disciplinei 

 
Conţinut curs (vezi Fig. 9.): permite accesul la materialele de 

curs, structurate pe unităţi de învăţare. 
 
 
 
 
 

Clic pe acest 

buton 
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Fig. 9. Pagina Conţinut curs 

 
 

O unitate de învăţare cuprinde următoarele informaţii: 
conţinutul unităţii de învăţare, introducere, competenţele unităţii de 
învăţare, prezentarea unităţii de învăţare, rezumatul unităţii de 
învăţare, concepte şi termeni de reţinut, întrebări de control şi teme 
de dezbatere, teste de autoevaluare, bibliografie recomandată 
pentru unitatea de învăţare respectivă. Pentru navigarea în diferitele 
secţiuni ale unităţii de învăţare se pot folosi link-urile din Table of 
Content sau se poate trece de la o pagină la alta a unităţii de învăţare, 
folosind săgeţile din partea dreaptă a ecranului (vezi Fig. 10.). 
 
 
 
 
 
 

Clic pe acest 

buton 
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Fig. 10. Pagina de navigare în secţiuni ale unei unităţi de învăţare 

 
 
 

Activităţi tutoriale (vezi Fig. 11.): cuprinde informaţii privind 
datele de desfăşurare a activităţilor faţă în faţă, precum şi care sunt 
temele dezbătute în cadrul acestor întâlniri, conform fişei 
disciplinei şi calendarului activităţilor. 
 
 
 

Clic 

secțiunea 
dorită 
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Fig. 11. Pagina Activităţi tutoriale 

 
Informaţii teme de control (vezi Fig. 12.): cuprinde informaţii 

privind modalitatea de încărcare pe platforma Blackboard a temei 
de control, precum şi cerinţele temei de control. 
 

 
 

Fig. 12. Pagina Informaţii teme de control 

 

Clic pe acest buton 

 

Clic pe acest buton 
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Activităţi conexe (vezi Fig. 13.): este o secţiune în care puteţi 
regăsi informaţii privind bibliografia suplimentară recomandată 
pentru disciplina respectivă. Bibliografia poate fi prezentată ca listă 
de titluri, link-uri la site-uri recomandate, fişiere conţinând selecţii 
de pagini din bibliografie pentru cărţi rare, editate cu mai mulţi ani 
în urmă. 
 
 

 
 

Fig. 13. Pagina Activităţi conexe 

 
Accesând cursul de activităţi tutoriale ale unei discipline, 

studenţii programului de studii ID au următoarele butoane active: 
Anunţuri (vezi Fig. 14.): acest buton permite accesul la 

anunţurile postate în ziua curentă, în ultima săptămână, în ultima 
lună sau toate anunţurile. Anunţurile cuprind informaţii urgente 
privind date-limită pentru transmiterea temelor sau proiectelor. 
 
 

Clic pe acest buton 
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Fig. 14. Pagina Anunţuri 

 
Teme de control (vezi Fig. 15.): cuprinde informaţii privind 

modalitatea de încărcare pe platforma Blackboard a temei de 
control, cerinţele temei de control şi configurarea efectivă a temei 
de control în cadrul căreia dumneavoastră încărcaţi tema.  

 

 
 

Fig. 15. Pagina Teme de control 

Clic pe acest buton 

 

Clic pe acest buton 
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Evaluarea pe parcurs se poate face prin susţinerea de teme sau 

teste: 
Temele sunt reprezentate cu pictograma:      
 
 
Testele sunt reprezentate cu pictograma:                  
 
 
Evaluarea pe parcursul semestrului poate lua forma temelor 

sau a testelor- grilă. 
Temele se referă la diverse referate, eseuri, lucrări individuale 

sau colective, redactate în format electronic (Word, PDF, text etc.), 
care se pot încărca în cursul respectiv (de la orice adresă de 
Internet), cu ajutorul platformei de e-Learning, în vederea evaluării 
lor de către cadrul didactic. 

Pentru a încărca o temă de evaluare pe parcursul semestrului 
la o disciplină, accesaţi link-ul Teme de control din meniul de curs 
al disciplinei respective (aflat în stânga ecranului) şi apoi accesaţi 
link-ul cu denumirea temei, urmaţi instrucţiunile postate de cadrul 
didactic în secţiunea 1. Assignment Information. 

În secţiunea 2. Assignment Submission puteţi încărca 
materialul, conform solicitării profesorului: 

- sub formă de eseu introdus direct ca text, după ce apăsaţi 
butonul Write Submission; 

- sau prin încărcarea (ataşarea) unui fişier ce conţine 
materialul solicitat; pentru aceasta, daţi clic pe butonul Browse My 
Computer, selectaţi fişierul cu materialul pregătit şi salvat pe 
calculatorul dumneavoastră şi apoi daţi clic pe butonul Submit 
(vezi Fig. 16.). 
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Fig. 16. Pagina de încărcarea a temelor pe platforma e-learning 

Blackboard 

 
Testele- grilă (vezi Fig. 17.) pot fi susţinute în cadrul orelor 

de curs, seminarii sau sesiunilor de examene, numai din sediile 
universităţii, sub îndrumarea cadrelor didactice. 
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Fig. 17. Pagina Teste evaluare pe parcurs 

 
Pentru a susţine un test, daţi clic pe denumirea testului dorit, citiţi 
instrucţiunile şi apoi clic pe butonul Begin (vezi Fig. 18.). 
 

 
 

Fig. 18. Pagina de începere a unui test de evaluare pe platforma  

e-Learning Blackboard 
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Se deschide o fereastră în care sunt afişate întrebările (vezi                     
Fig. 19.):  

 

 
 

Fig. 19. Pagina de afişare a întrebărilor 

 
Întrebările pot fi parcurse folosind butoanele: 

 următoarea întrebare; 

 întrebarea anterioară; 

 prima întrebare; 

 ultima întrebare; 
sau se poate trece direct la întrebarea dorită prin clic pe link-ul 
Question Completion Status:, apoi clic pe numărul întrebării dorite. 
Numărul întrebării afişat pe fond alb semnifică o întrebare la care 
nu s-a răspuns încă. Trecerea la o altă întrebare salvează automat 
răspunsul selectat la întrebarea curentă. Selectarea ultimei întrebări 
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determină afişarea butonului Save and Submit, la acţionarea căruia 
testul este salvat şi finalizat. 

În cazul în care nu aţi răspuns la toate întrebările, va apărea 
un mesaj de forma (vezi Fig. 20.): 
 

 
 

Fig.20. Mesaj de avertizare 

 
- dacă doriţi să răspundeţi la întrebările necompletate, apăsaţi 

butonul Cancel şi navigaţi până la întrebarea/ întrebările respective; 
- dacă doriţi finalizarea testului, apăsaţi butonul OK. 
 
ATENŢIE! 
La expirarea timpului alocat finalizării testului, va apare un 

mesaj de atenţionare; pentru a finaliza testul, apăsaţi butonul OK, 
sau pentru a continua, apăsaţi butonul Cancel. 

După finalizarea testului: 
- în fereastra afişată verificaţi dacă testul a fost înregistrat cu 

succes cu numele şi prenumele dumneavoastră scris la rubrica 
Student:; în caz contrar, nu închideţi fereastra respectivă şi 
semnalaţi problema cadrului didactic supraveghetor; 
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- obligatoriu apăsaţi butonul  situat în colţul din dreapta 
sus al ecranului, pentru a închide sesiunea de lucru asociată 
numelui dumneavoastră de utilizator. 

 
Rezultatele testelor susţinute în sesiunea curentă de evaluări 

pe parcurs pot fi vizualizate accesând link-ul Rezultate TC (vezi 
Fig.21.). La scurt timp după încheierea sesiunii de examene (1-2 
săptămâni), notele obţinute pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii, în 
secţiunea Utile / Acces la situaţia şcolară / Autentificare sau direct 
la adresa http://erp.spiruharet.ro:8080/ums/ . 

Pentru crearea unui cont de acces la situaţia dumneavoastră 
şcolară, consultaţi Ghidul din secţiunea Utile / Acces la situaţia 
şcolară / Informaţii pentru acces. 
 

 
 

Fig. 21. Pagina Rezultate TC (teme de control) 

Clic pe acest 
buton 
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Semnificaţia pictogramelor folosite pe platforma de e-Learning 

Blackboard 
 

Simbol 
grafic 

Semnificaţie 

 
Buton pentru închidere sesiune de lucru (Logout). 

 

Dosar (Folder): este un mod de organizare a 
elementelor de conţinut; dosarele de conţinut şi sub-
dosarele pot crea împreună o ierarhie a materialelor 
prezentate. 

 

Element de învăţare (Item): este orice tip de fişier, 
text, imagine sau link-ul dintr-o zonă de conţinut, 
modul de învăţare, plan de lecţie sau Folder. 

 

Fişier (File): un fişier care poate fi selectat şi 
vizualizat ca o pagină în curs sau ca o bucată 
separată de conţinut într-o fereastră de browser 
separată; de asemenea, o colecţie de fişiere sau o 
întreagă lecţie. 

 

Fişier audio (Audio File): este un fişier audio ce 
poate fi ascultat pe pagina respectivă. Dacă se 
doreşte, fişierul audio va începe redarea atunci când 
utilizatorii deschid pagina şi va continua până când 
este oprit sau se navighează la o altă pagină. 

 

Fişier imagine (Image File): este un fişier cu o 
imagine/ poză ce poate fi vizualizată pe pagina 
respectivă. 

 

Fişier video (Video File): este un fişier clip video ce 
poate fi vizualizat pe pagina respectivă. Video 
player-ul va apărea direct pe pagină. 
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Simbol 
grafic 

Semnificaţie 

 

Un modul de învăţare (Learning Module): este o 
colecţie de elemente de conţinut axate pe un anumit 
subiect în care studenţii pot naviga în ritmul lor 
propriu. De exemplu, un modul de învăţare despre 
sistemul solar poate include note de curs, link-uri 
către site-uri cu imagini din toate planetele şi 
misiuni. Se poate un mod structurat pentru 
parcurgerea elementelor modulului de învăţare. 
Elementele modulului de învăţare pot fi configurate 
astfel încât studenţii să vizualizeze secvenţial 
conţinutul sau în orice ordine. 

 

Un plan de lecţie (Lesson Plan): este tipul de 
conţinut special care combină informaţii despre 
lecţia în sine, cu resurse curriculare utilizate. 
Secţiunile implicite ale Planului de lecţie includ 
nivelul de instruire, nivelul de notare, obiective şi 
zona de subiect a lecţiei. 

 

Pagini de module (Module Pages): sunt paginile de 
conţinut specializate, care prezintă conţinutul în 
casete distincte, cum ar fi alerte, dicţionar, lista de 
teme de executat, calculator, calendar etc. Modulele 
care apar pe această pagină pot fi aranjate în orice 
ordine. 

 

Un link WEB (Web Link): este o comandă rapidă () 
la o resursă/ pagină Web, pentru a oferi un punct de 
acces rapid la materiale relevante. 

 
Test de evaluare 
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Simbol 
grafic 

Semnificaţie 

 
Chestionar 

 

Teme/ Sarcini: sunt o formă de evaluare prin 
trasarea unor sarcini/ teme, pentru a fi rezolvate de 
studenţi şi notate de profesori. 

 
Test de autoevaluare şi evaluare colegială 

 

Tema verificată pentru originalitate (SafeAssign), 
antiplagiat 

 

Forum de discuţii (Discussion board): instrument de 
învăţare bazat pe rezultate, pentru a potenţa procesul 
de învăţare şi a evalua performanţa 

 

Jurnal: instrument ce oferă studenţilor posibilitatea  
de a reflecta asupra conţinutului de curs şi de a 
comunica privat cu instructorul 

 

Blog: instrument pentru împărtăşirea cunoştinţelor 
acumulate şi materialelor studiate de către studenţi 

 
Anunţuri, email, Vizualizare rezultate/ note. 
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CAPITOLUL V 
COMUNICAREA ÎN SISTEMUL BLACKBOARD 

 
Corespondenţa (vezi Fig. 22.): reprezintă o modalitate de 

comunicare privată şi securizată bazată pe text. Este necesară 
autentificarea în curs, pentru a citi şi transmite mesaje de curs. 
Textul mesajelor rămâne în interiorul sistemului. Mesajele primite 
şi trimise sunt salvate în curs în folderele Inbox şi Send. 
 

 
 

Fig. 22. Pagina Corespondenţă 

 
 
 
 

Clic pe acest 

buton 
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Pentru a scrie şi transmite un mesaj, accesaţi butonul 

Corespondenţă şi apăsaţi butonul Create Message (vezi Fig. 23.). 
 

 
 

Fig. 23. Pagina creare mesaj 

 
 

Selectaţi din listă utilizatorii cărora doriţi să le transmiteţi un 

mesaj şi apăsaţi pe săgeata  pentru a muta utilizatorul/ 
utilizatorii din stânga în dreapta căsuţei. Completaţi în căsuţa 
Subject subiectul mesajului, iar în câmpul Body adăugaţi corpul 
mesajului. Apăsaţi butonul Submit, pentru ca mesajul să fie trimis 
(vezi Fig.24.). 

Mesajul trimis de dumneavoastră îl veţi regăsi în folder-ul 
Sent. Mesajele primite de dumneavoastră le veţi găsi în folder-ul 
Inbox. 
 
 
 
 

Clic pe acest buton 
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Fig. 24. Pagina selectare utilizatori, scriere subiect şi corp de mesaj 

 
 

      Forum (vezi Fig. 25.): în cadrul forumului de discuţii puteţi 
susţine conversaţii sub forma mesajelor transmise (posts). Pentru 
aceasta, accesaţi butonul Forum şi apoi clic pe link-ul Forum de 
discuţii.  
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Fig.25. Pagina Forum 

 
Termeni utili: 
Termeni folosiţi pentru a descrie funcţionalităţile forumului 

de discuţii: 
- fir de discuţii (Thread): Mesajul (corespondenţa) plasat 

iniţial şi toate seriile de replici la acest mesaj din cadrul unei teme 
de discuţii (topic) a forumului; mesaj, corespondenţă, a trimite un 
mesaj (Post): o intrare în forumul de discuţii plasată într-un fir de 
discuţii sau folosită pentru a începe un fir de discuţii. Post este 
folosit, de asemenea, pentru a defini trimiterea unui mesaj; 

- colectare mesaje (Collect Posts): Procesul de selecţie a 
unuia sau mai multor mesaje (posts) sau fire (threads), pentru a fi 
afişate într-o pagină ce poate fi sortată, filtrată şi listată; marcaj 
(Flag): Un marcaj folosit pentru a atrage atenţia asupra unui mesaj; 
salvează ca ciornă (Save Draft): Acţiunea de a salva un mesaj 
(post) ca ciornă, fără a fi trimisă pe forum celorlalţi utilizatori; 

- mesaj publicat (Published Post): Un mesaj care a fost trimis 
şi, dacă este necesar, aprobat de un moderator; poziţia unui mesaj 
(Post Position): Poziţia unui mesaj într-un fir de discuţii relativ la 
celelalte mesaje; fir de discuţii blocat (Locked Thread): Un fir de 
discuţii vizibil pentru citire, dar care nu poate fi modificat. 
Utilizatorii nu mai pot trimite mesaje către un fir de discuţii blocat; 
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- fir de discuţii ascuns (Hidden Thread): Un fir de discuţii 
care este blocat, implicit nu este vizibil. Utilizatorii pot vizualiza 
fire de discuţii ascunse prin clic pe comanda afişează (Display) din 
bara de comenzi şi selectând una din opţiunile: numai cele ascunse 
(Hidden only) sau arată tot (Show all). Firele de discuţii ascunse nu 
pot fi modificate. 

Utilizatorii pot căuta un anumit şir de caractere (frază, cuvânt 
sau parte a unui cuvânt) pe forumul de discuţii. Pentru a accesa 
funcţia caută clic Search (vezi Fig. 26.), scrie şirul de caractere 
căutat în câmpul Search, selectează din lista derulantă zona în care 
se doreşte a se căuta: forumul de discuţii curent (Current 
Discussion Board ) sau toate forumurile din curs (All Forums in 
Course). 

 

 
 

Fig. 26. Pagina de căutare un şir de caractere pe forumul de discuţii 

 
Utilizatorii pot îngusta zona de căutare prin adăugarea unui 

filtru pentru definirea unei perioade de timp, data şi ora de început 
a perioadei (After) şi data şi ora de sfârşit a perioadei (Before), apoi 
clic Go pentru a începe căutarea (vezi Fig. 27.). 
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Fig. 27. Pagina de căutare un şir de caractere pe forumul de discuţii 

după diverse filtre 

 
Funcţiile din partea de sus a paginii includ crearea unui fir de 

discuţii (Create Thread), funcţia de căutare (Search), o listă pentru 
afişarea tuturor firelor de discuţii ce au o anumită stare (Display) şi, 
dacă este permisă etichetarea în acel forum, o listă pentru afişarea 
tuturor firelor de discuţii ce au o anumită etichetă (Tags). Este 
afişată şi o bară de acţiuni secundară, ce cuprinde următoarele 
funcţii: ştergere fire de discuţii (Delete), colectare mesaje (Collect), 
acţiuni asupra firului de discuţii (Thread Actions) numai în List 
View: marcare (Flag), ştergere marcare (Clear Flag), marcare ca 
citit (Mark Read), marcare ca necitit (Mark Unread), subscrie sau 
nu la un fir de discuţii (Subscribe/ Unsubscribe), afişată numai 
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pentru forumurile ce au permisă subscrierea şi numai în List View, 
acţiuni asupra mesajelor (Message Actions), numai în Tree View 
(vezi Fig. 38.). 

 
 

 
 

Fig. 28. Pagina cu funcţii din pagina forumului de discuţii 

 
 

Pentru crearea unui nou fir de discuţii, selectaţi comanda 
creare fir de discuţii (Create Thread) ce va determina afişarea 
paginii de creare fir de discuţii. În această pagină completaţi 
subiectul noului fir de discuţii şi, dacă doriţi, un mesaj. Este posibil 
ca noului fir de discuţii să-i fie ataşat şi un fişier. Apoi aveţi 
posibilitatea de a salva ca ciornă (Save Draft) sau de a crea 
(Submit) firul de discuţii (vezi Fig. 29.). 
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Fig. 29. Pagina pentru completarea unui fir de discuţii 

 
 
 
Firele de discuţii cresc pe măsură ce utilizatorii răspund la 

întrebarea iniţială şi la cele ce urmează acesteia. Răspunsurile se 
construiesc unul câte unul şi definesc o conversaţie. Pentru a 
răspunde, se deschide un fir de discuţii din cadrul forumului 
(Thread), apoi clic pe comanda răspunde (Reply) şi se va deschide 
pagina de completare a răspunsului (Reply to Post), în care se scriu 
subiectul şi textul mesajului (vezi Fig. 30.). Este posibil să ataşaţi şi 
fişiere unui mesaj. Un singur fişier se poate ataşa folosind funcţia 
ataşează fişier (Attach File). Pentru a ataşa mai multe fişiere, se 
foloseşte funcţia ataşare fişier (Attach File) a editorului de text. 
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Fig. 30. Pagina pentru a răspunde unui mesaj pe forumul de discuţii 

 
 

Email: permite să trimiteţi un email altor utilizatori, fără a 
lansa un program separat de email, cum ar fi Gmail, Hotmail sau 
Yahoo. Puteţi trimite e-mail către utilizatori individuali sau către 
grupuri de utilizatori. 

Obs: Blackboard Learn nu ţine evidenţa email-ului 
dumneavoastră, indiferent dacă îl trimiteţi sau îl primiţi. Orice 
email pe care îl primiţi de la Blackboard Learn apare în căsuţa 
poştală de poştă electronică externă. Păstraţi o copie a mesajelor 
importante, în cazul în care aveţi nevoie de ele la o dată ulterioară. 

 
Pentru a accesa email-ul, urmaţi paşii: 
Pasul 1: vă autentificaţi în sistem cu username şi parolă şi 

folosiţi butonul email din stânga ecranului (vezi Fig. 31.); 
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Fig. 31. Pagina accesare email 

 
Pasul 2: se alege din listă cursul în care doriţi să trimiteţi un 

email (vezi Fig. 32.); 
 

 
 

Fig. 32. Pagina listă cursuri 

 

Clic pe acest buton 

 

Clic pe acest 
link 
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Pasul 3: se alege din listă căror utilizatori doriţi să trimiteţi 
email-ul (tuturor utilizatorilor înrolaţi în curs, tuturor grupurilor 
configurate în curs, tuturor studenţilor înrolaţi în curs, tuturor 
instructorilor înrolaţi în curs, utilizatori selectaţi, grupuri selectate) 
(vezi Fig. 33.); 

 

 
 

Fig. 33. Pagina trimitere email 

 
Pasul 4: dacă pe ecran apare mesajul de avertizare                       

“Send email prohibited because the sender's email address not 
specified or is invalid. Edit Personal Information and set email 
address.”, atunci dumneavoastră nu aveţi configurată în Blackboard 
adresa de email (vezi Fig. 34.). În acest caz, vă rugăm să luaţi 
legătura cu secretariatul facultăţii şi să solicitaţi configurarea 
adresei dumneavoastră de email în Blackboard. 

Clic pe acest 
link 
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Fig. 34. Mesaj de avertizare 

 
 

Pasul 5: Selectaţi din listă utilizatorii cărora doriţi să le 

transmiteţi un email şi apăsaţi pe săgeata  pentru a muta 
utilizatorul/ utilizatorii din stânga în dreapta căsuţei. Completaţi în 
căsuţa Subject subiectul email-ului, iar în câmpul Body adăugaţi 
corpul email-ului. Apăsaţi butonul Submit, pentru ca email-ul să fie 
trimis (vezi Fig. 35.). 
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Fig. 35. Pagina selectare utilizatori, scriere subiect şi mesaj 

 
 

CAPITOLUL VI 
EVALUAREA PE PARCURS ŞI EVALUAREA  

FINALĂ A STUDENŢILOR 
 

Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea 
disciplinelor şi acordarea creditelor aferente include atât proceduri 
de evaluare continuă, pe parcursul semestrului, cât şi de evaluare 
finală, la sfârşitul acestuia. Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se 
face sub forma examenelor, colocviilor şi probelor de verificare. 

Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se realizează fie în format 
clasic (scris sau oral), fie electronic, pe platforma educaţională                
e-Learning Blackboard. Pregătirea are la bază manualul titularului 
de curs, bibliografia minimală obligatorie şi bibliografia 
suplimentară, indicate în fişa disciplinei. 
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Conform Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenţilor 2017-2018 (art. 31), evaluarea cunoştinţelor dobândite 
se efectuează atât pe parcursul semestrului, cu o pondere în nota 
finală de 20%, cât şi la examenul final, cu o pondere în nota finală 
de 80%. 
Evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului se realizează pe 
baza elaborării temelor de control (TC), sub forma unor referate, 
eseuri, lucrări de cercetare, recenzii, care sunt încărcate de către 
studenţi pe platforma educaţională e-Learning Blackboard sau 
electronic, pe bază de teste- grilă, pe Platforma e-Learning. 

Modalităţile de evaluare pot fi: 
- examinare scrisă; 
- examinare orală; 
- examinare computerizată. 
 
1. Examinarea scrisă 
a. Examenul scris tip grilă 
Cadrul didactic titular de disciplină va întocmi o listă de 

întrebări, din tematica şi bibliografia menţionată în fişa disciplinei 
şi afişată la avizier şi pe site-ul programului de studii, din care va 
elabora variante de bilete de examen. 

Cadrul didactic titular va realiza variantele de subiecte pe 
suport de hârtie, iar secretariatul facultăţii se va ocupa de 
multiplicarea acestora. 

b. Examenul scris tip sinteză 
Cadrul didactic titular de disciplină va întocmi o listă de 

întrebări, din tematica şi bibliografia menţionată în fişa disciplinei 
şi afişată la avizier şi pe site-ul programului de studii, din care va 
elabora variante de examen (minimum două variante), care vor 
cuprinde între 3-5 subiecte, notate în raport de gradul de dificultate 
al acestora, la care se va adăuga 1 punct din oficiu, astfel ca nota 
finală să fie între 1 şi 10. 
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Cadrul didactic titular va realiza variantele de subiecte pe 
suport de hârtie, iar secretariatul facultăţii se va ocupa de 
multiplicarea acestora. 

Biletele de examen pot avea o formă combinată, conţinând 
atât subiecte tip sinteză, cât şi subiecte tip grilă. 

Rezultatele evaluărilor prin probă scrisă vor fi comunicate în 
termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. 

Lucrările trebuie păstrate de către titularul de disciplină până 
la rezolvarea eventualelor contestaţii, care pot fi depuse individual 
în maximum 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. 

Nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitivă. 
 
2. Examinarea orală 
Evaluarea orală a studenţilor se face pe grupe, pe parcursul 

unei zile neputându-se evalua de către un cadru didactic mai mult 
de două grupe de studenţi. 

Examinarea orală se face pe baza biletului de examen extras 
de student din totalul biletelor întocmite, semnate de examinator şi 
aprobate de directorul departamentului. 

Rezultatul la examenul oral se comunică studentului imediat. 
Nu se admit contestaţii pentru probele orale. 
3. Examinarea computerizată presupune evaluarea în timp 

real, online, pe bază de texte complexe, dimensionate 
corespunzător. Susţinerea examenului are loc la sediul facultăţii, în 
laboratoarele de informatică. Programarea examenelor este 
anunţată pe platforma Blackboard în secţiunea Anunţuri şi 
completată în Calendarul activităţilor. 

Descrierea etapelor procesului de examinare computerizată în 
sistemul Blackboard 

Pasul 1: Studentul se autentifică în sistem pe baza unui nume 
de utilizator (username) şi a unei parole (password). 
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Pasul 2: Alege din lista cursurilor cursul în care se regăsesc 
testele- grilă pentru sesiunea de examene (vezi Fig.36.). 

 

 
 

Fig. 36. Pagina de start 

 
Atenţie: Dacă pe ecran nu apare cursul dumneavoastră, 

înseamnă că nu sunteţi încă înrolat pentru susţinerea examenelor; 
în acest caz, trebuie să vă adresaţi secretariatului facultăţii. 

Pasul 3: Clic pe butonul Confirmaţi, apoi pe link-ul 
Confirmaţi… din dreapta ecranului şi pe butonul Begin, pentru 
lansarea chestionarului (vezi Fig. 37.). După rezolvarea 
chestionarului de către dumneavoastră şi verificarea corectitudinii 
datelor de acces, apăsaţi butonul Submit (această confirmare o 
accesaţi şi validaţi numai la susţinerea primului examen din fiecare 
sesiune de examinare). 

Clic pe acest 

buton 
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Fig. 37. Pagina lansare chestionar 

 
Pasul 4: Clic pe butonul corespunzător anului în care sunteţi 

înscris. 
Pasul 5: Clic pe anul şi semestrul corespunzător sesiunii. 
Pasul 6: Clic pe denumirea testului. 
Pasul 7: Clic pe butonul Begin pentru începerea testului. 
Pasul 8: Se deschide o fereastră în care sunt afişate 

întrebările. 
Întrebările pot fi parcurse folosind butoanele: 

 următoarea întrebare; 

 întrebarea anterioară; 

  prima întrebare; 

  ultima întrebare; 
sau se poate trece direct la întrebarea dorită prin clic pe link-ul 
Question Completion Status: şi apoi clic pe numărul întrebării 
dorite. Numărul întrebării afişat pe fond alb semnifică o întrebare la 
care nu s-a răspuns încă. Trecerea la o altă întrebare salvează 
automat răspunsul selectat la întrebarea curentă. Selectarea ultimei 

Clic pe acest buton 
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întrebări determină afişarea butonului Save and Submit, la 
acţionarea căruia testul este salvat şi finalizat. 

În cazul în care nu aţi răspuns la toate întrebările, va apărea 
un mesaj de forma (vezi Fig. 38.): 

 
 

 
 

Fig. 38. Mesaj de atenţionare 

 
- dacă doriţi să răspundeţi la întrebările necompletate, apăsaţi 

butonul Cancel şi navigaţi până la întrebarea/ întrebările respective; 
- dacă doriţi finalizarea testului, apăsaţi butonul OK. 
 
ATENŢIE! 
La expirarea timpului alocat finalizării testului va apărea un 

mesaj de atenţionare; pentru a finaliza testul, apăsaţi butonul OK, 
sau pentru a continua, apăsaţi butonul Cancel. 

După finalizarea testului: 
- în fereastra afişată verificaţi dacă testul a fost înregistrat cu 

succes cu numele şi prenumele dumneavoastră scris la rubrica 
Student; în caz contrar, nu închideţi fereastra respectivă şi 
semnalaţi problema cadrului didactic supraveghetor; 
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- obligatoriu apăsaţi butonul  situat în colţul din dreapta 
sus al ecranului, pentru a închide sesiunea de lucru asociată 
numelui dumneavoastră de utilizator. 

Rezultatele testelor susţinute în sesiunea curentă de examinări 
pot fi vizualizate accesând link-ul Rezultate testare. La scurt timp 
după încheierea sesiunii de examene (1-2 săptămâni), notele 
obţinute pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii în secţiunea Utile / 
Acces la situaţia şcolară / Autentificare sau direct la adresa 
http://erp.spiruharet.ro:8080/ums/ . 

Pentru crearea unui cont de acces la situaţia dumneavoastră 
şcolară,  consultaţi Ghidul din secţiunea Utile / Acces la situaţia 
şcolară / Informaţii pentru acces. 

 
 

CAPITOLUL VII 
SFATURI PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL 

 

Recomandăm tuturor studenţilor să abordeze cu seriozitate 
activitatea de studiu individual, întrucât rezultatul evaluării reflectă 
un studiu individual de calitate. 

În vederea organizării corespunzătoare a studiului individual, 
facem următoarele recomandări: 

- alocaţi timp pentru studiul individual în fiecare săptămână, 
astfel veţi asigura o pregătire constantă pe întreaga durată a 
semestrului; 

- accesaţi zilnic Platforma Blackboard, pentru a fi la curent 
cu tot ceea ce apare nou; 

- parcurgeţi materialul pus la dispoziţie de cadrele didactice, 
citiţi şi recitiţi până când consideraţi că aţi reţinut conţinutul; 

- revedeţi periodic materialele deja parcurse, pentru a 
consolida cunoştinţele acumulate; 
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- parcurgeţi bibliografia recomandată atât în format 
electronic, pusă la dispoziţie pe platforma Blackboard, cât şi 
celelalte surse bibliografice indicate; 

- răspundeţi solicitărilor materializate în studii de caz, 
referate, proiecte, dar în cadrul termenelor de predare stabilite; 

- respectaţi cu stricteţe termenele- limită stabilite pentru 
predarea studiilor de caz, referatelor sau proiectelor; 

- formulaţi întrebări, participaţi la discuţiile pe forum, în 
cadrul cărora vă puteţi exprima opinia; 

- comunicaţi cu ceilalţi colegi, pentru a schimba idei, 
propuneri, pentru a face sugestii, în vederea rezolvării temelor; 

- comunicaţi cu profesorii dumneavoastră, pentru a cere 
explicaţii atunci când întâmpinaţi dificultăţi. 

 
Fiţi activi pe platforma e-Learning! Nu lăsaţi timpul să treacă 

fără să faceţi nimic! Fiecare student este monitorizat atent de 
sistemul Blackboard, ceea ce permite profesorilor să primească 
statistici detaliate referitoare la numărul de accesări, care din 
secţiunile cursului le-aţi accesat (conţinutul unităţilor de învăţare, 
bibliografie, link-uri etc.), durata studiului individual, data şi ora 
accesului, precum şi multe altele. 

 
Prezentul Ghid a fost aprobat în şedinţa Senatului 

Universităţii Spiru Haret din data de 16 ianuarie 2018. 
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