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1. INTRODUCERE
Rolul tehnologiilor informaționale de comunicare (TIC) în învățământ este incontestabil,
prezentând genericul discursurilor educaționale sub toate formele (curriculum, strategii didactice,
formarea cadrelor didactice, politici educaționale, management instituțional etc.) și nivelurile
(preuniversitar, superior, instruire continuă). În ultimele decenii, au fost înregistrate progrese
semnificative în promovarea noilor tehnologii în educație şi susținerea învățării asistate de
calculator (e-learning): dotarea tehnică cu echipamente / produse hardware, îmbunătăţirea
infrastructurii şi accesului la reţea, dezvoltarea produselor software, elaborarea de materiale suport
educaționale şi consolidarea competenţelor digitale etc.
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată şi analizată din multiple perspective, în
special fiind evidențiate resursele necesare şi oportunitățile. Conform Strategiei naţionale de
dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” (Hotărâre de Guvern, nr. 857 din
31.10.2013) principalele obiective specifice de integrare TIC în educație vizează: formarea
competenţelor digitale la absolvenţii instituţiilor de învățământ pentru a activa într-o societate
informaţională; optimizarea curriculumului TIC în învățământul superior, elaborarea standardelor
educaţionale de competenţe digitale, compatibile cu practicile europene; extinderea schemei de
certificare a abilităţilor digitale în şcoli şi universităţi, elaborarea cursurilor în format electronic
pentru facilitarea accesului la studii şi aplicaţii; prevederea în planurile de finanţare a instituţiilor
de învățământ a mijloacelor financiare distincte destinate procurării de echipamente şi soft-uri;
crearea de biblioteci virtuale care vor oferi studenţilor manuale multimedia, suporturile didactice
elaborate de profesori notorii în domeniu.
Pentru a evita riscul includerii formale a tehnologiilor digitale în planul de învăţământ, este
necesară motivarea cadrului didactic de a utiliza TIC în calitate de instrument prin care poate crea,
preda constructiv, abordând interdisciplinaritatea și formarea de competențe transversale. În
același timp, integrarea resurselor TIC în educaţie se va solda cu creşterea performanţelor
academice doar în condiţiile, în care studenții posedă cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Astfel, planurile de învățământ ale programelor de studii superioare la ciclul I, oferite de
universitate, conțin disciplina Tehnologii Informaționale de Comunicare, în cadrul căreia studenții
obțin competențele digitale de bază.
Dotarea sălilor de curs/seminare cu calculatoare conectate la rețeaua internet, proiector, tablă
interactivă și alte facilități multimedia, simplifică accesul studenților la platforma educațională elearning, biblioteca on-line precum și la un șir de alte softuri specializate (QGis, Biotar, Tarchim,
LabView, Cytoscape, Scaffold etc.), astfel încât instruirea centrată pe student devine o prioritate
și o realitate.
Pentru ca profesorii să facă față standardelor din domeniul TIC, în afară de cunoașterea
funcțiilor de bază ale aplicației Microsoft Office și mijloacelor internet pentru pregătirea
materialelor didactice, trebuie să utilizeze programe educaționale specializate, întrucât
posibilitățile de utilizare a TIC în procesul de predare au un spectru larg iar provocarea constă în
spargerea barierelor conservative și asigurarea continuității utilizării lor.
Softurile educaționale sunt programe proiectate în raport cu o serie de obiective pedagogice
(conținut specific, metode, evaluări formative etc.). În raport de funcțiile asumate, softurile se
diversifică în:
- tematice destinate predării/învățării;
- de exersare, utilizate în vederea însuşirii unor date, proceduri, tehnici, în formarea unor
deprinderi specifice, cu avantajul lucrului în ritm propriu şi validarea imediată a răspunsului
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dat;
- de simulare ce permit reprezentarea controlată a unui fenomen, proces sau sistem real, prin
intermediul unui model cu comportament analog, oferind astfel posibilitatea modificării unor
parametri şi observării comportamentului sistemului;
- pentru testarea cunoştințelor, foarte variate întrucât specificitatea lor depinde de mai mulți
factori – momentul testării, scopul testării, tipologia interacțiunii feedback imediat sau nu.
Astfel de teste sunt aplicate fie independent, fie integrate într-un mediu de instruire complex;
- sub formă de jocuri didactice, utilizate în cadrul unui proces de rezolvare de probleme ce
presupune aplicarea inteligentă a unui set de reguli sau în vederea amplificării posibilităților de
explorare euristică a realității, a creşterii motivației, nivelului de efort, încurajării interactivității
între colegi ş.a.
Prezentul ghid este destinat utilizării de către studenți, cadre didactice, personal auxiliar didactic în calitate de reper și modalități de utilizare a TIC pentru proiectarea curriculară a
conținuturilor cursurilor de lecții, suport în procesul de predare-învățare-evaluare, management
instituțional etc. Lucrarea însumează elemente de bază și instrucțiuni de utilizarea a resurselor
educaționale: platformei educațională și biblioteca on-line, tipurile de soft-uri utilizate în instruire
și management universitar.
Ghidul este parte a unui proces amplu de modernizare continuă a instruirii în USDC. Noile
tehnologii asociate cu resursele informaţionale aferente şi aplicaţiile web, deschid o nouă
dimensiune a demersului educațional.
1. PLATFORMA EDUCAŢIONALĂ E-LEARNING
Platforma educațională USDC a fost lansată în anul 2009 în rezultatul colaborării cu
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), având la bază softul open source
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), care a fost adaptat
specificului universității și completată cu module menite să simplifice procesul de predare –
învățare - evaluare și managementul instituțional.
Prin utilizarea platformei educaționale se obține o unealtă valoroasă care poate ulterior
îmbunătăți procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor privitoare la
performanțele studenților. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă pentru
colaborare online şi pentru schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea
facilă cu studenții. Se pot posta mesajele în Forum-uri iar studenții care au permisiunea necesară
vor putea să consulte informațiile respective. Astfel, se poate răspunde la întrebări referitoare la
teza/examenul ce se apropie sau să se publice materiale despre diferite destinații turistice pentru
o excursie etc.
Platforma educațională oferă numeroase posibilități de a lucra în grupuri prin instrumente
de colaborare care sunt foarte simplu de folosit. Există posibilitatea ca împreună cu studenții să se
creeze și editeze documente de tip Wiki (documente editabile în grupuri), să se testeze diferite idei
sau moduri de abordare a unor referate sau să organizeze dezbateri.
Platforma educaționala USDC pune la dispoziție diferite instrumente de evaluare, care ajută
la construirea de metode de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și mai apropiate
nevoilor de astăzi. De asemenea, se poate monitoriza activitatea și nivelul de implicare a
studenților.
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2.1. Crearea conturilor de acces
Pentru a putea accesa resursele aflate pe platforma educațională USDC este necesară crearea
unui cont. Contul este creat în momentul admiterii prin introducerea în modulul
Utilizatori/Studenți (Masteranzi)/Admitere a
datelor solicitate conform cererii aprobate de
senatul
USDC
în
conformitate
cu
regulamentele în vigoare. Datele de acces sunt
aduse la cunoștință studenților de către
responsabilul de funcționarea platformei
educaționale în cadrul seminarelor de
informare organizate la începutul fiecărui an
de studii de către secția Studii.
Pentru cadrele didactice, metodiștii
decanatelor și laboranții departamentelor
crearea conturilor se realizează exclusiv de
administratorul platformei educaționale, prin
completarea unui formular a cărui structură
Fig. 1. Adăugarea unui utilizator nou
este prezentată în figura 1.
Utilizatori/Conturi/Adaugă utilizator
2.2. Accesarea și actualizarea contului
Accesarea platformei se poate face, fie accesând direct link-ul http://elearning.unasm.asm.md/, fie accesând site-ul USDC (www.usdc.md) și urmând legăturile: Resurse
educaționale/Platforma educațională. După accesarea link-urilor se deschide pagina de start a
platformei educaționale (figura 2). După ce aţi completat Nume utilizator şi Parola (figura 3) veţi
fi conduşi către pagina principală.

Calendar.
Aici se pot
vizualiza
activitățile
planificate
Lista facultăților
și a modulelor
educaționale

Fig. 2. Pagina de start a platformei educaționale USDC
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În partea stângă a ecranului, la categoria
„Cursurile mele” apare lista tuturor cursurilor
la care studentul este înscris. Accesarea
cursului dorit din listă se poate face cu un
simplu click pe numele cursului. Dacă doriți
să vă înscrieți la un curs care nu apare în listă,
trebuie să selectați facultatea în cadrul căreia
Fig. 3. Introducerea datelor de acces
este cursul și într-o fereastră nouă se deschide
lista cursurilor din cadrul facultății, separat pe departamente și programe de studii (figura 5).
Platforma educațională USDC
…

Fig. 4. Pagina de start a platformei văzută de student

Fig. 5. Lista cursurilor din cadrul Departamentului Științe biologice și geonomice

Dacă titularul cursului a decis să lase studenților
accesul liber, apare o nouă fereastră în care suntem
întrebați dacă vrem să ne înregistrăm la curs. Prin
selectarea opțiunii „Da”, se deschide pagina
principală a cursului (figura 6.)

Dacă titularul cursului a decis ca materialele
didactice să poată fi accesate doar de un anumit
grup de persoane, pentru accesarea cursului
sistemul ne cere o „cheie de înscriere”, care poate
fi obținută de la profesor.

a

Fig. 6. Accesarea cursurilor „libere” a) și cu „cheie de înscriere” b).

Funcție de specificul cursului și dorința titularului de curs, structura poate fi diferită (vezi
compartimentul Structura cursului).
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b

Fig. 7. Pagina principală a cursului Geografia turismului

În vederea formării diferitelor competențe specifice se pot propune studenților diverse
sarcini de învățare. Gama acestora este extrem de cuprinzătoare. De la sarcini generale la sarcini
specifice; de la sarcini supravegheate direct la sarcini nedirijate; de la sarcini de activități
individuale, la sarcini de implicare în activități de grup ori de microgrup, de cooperare sau de
colaborare; de la sarcini de cunoaştere, la sarcini operaționale; de la sarcini de evaluare, la sarcini
de creativitate ş.a.
Fiecare utilizator își poate modifica
ulterior datele profilului. Dând click pe numele
utilizatorului care apare în partea dreaptă a
ecranului, se deschide o fereastră nouă care
oferă posibilitatea modificării profilului și a
parolei (figura 8).
Fig. 8. Modificarea profilului
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2.3. Crearea unui curs nou
Pe platforma educațională USDC cursurile noi pot fi adăugate doar de administratorul
platformei. Aceasta se face accesând Cursuri/Adăugarea/editarea cursurilor (figura 9)

Fig. 9. Interfața paginii de adăugare a unui curs nou

Numele complet al cursului:
Utilizatorul va trece aici numele
complet al cursului așa cum
apare şi în curricula. Cursul va
putea fi găsit prin introducerea
numelui complet în căsuţa de
căutare.
Numele scurt al cursului poate
fi un acronim sau chiar
prescurtarea numelui complet
Rezumat:Un scurt rezumat al
conţinutului cursului.
Data de început a cursului, de
obicei coincide cu începutul
semestrului

Structura cursului conform
planului de învățământ. Codul
disciplinei este un câmp
obligatoriu.
Accesul oaspeţilor: Este permis
sau nu accesul vizitatorilor
Cheie de înscriere: Pentru a
putea avea un control asupra
celor care participă la curs se
poate introduce o parolă.

Fig. 10 Formularul care trebuie completat atunci când se doreşte crearea unui curs nou

După ce aţi completat formularul de mai sus, selectați opțiunea ”Save changes” din josul
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paginii. Cursul nou creat îl veţi putea vedea în lista de cursuri şi îl veţi putea modifica în funcţie
de dorinţele dumneavoastră.
2.4. Structura cursului
În funcţie de specificul cursului poate fi selectat un anumit format. În zona centrală a ferestrei
se pot vedea, în funcţie de format, resursele cursului grupate pe săptămâni sau pe sesiuni. Blocuri
care permit accesul la diversele funcţii ale platformei se află in părţile laterale ale paginii. Acestea
pot fi modificate sau îndepărtate.
a) Format tip lecţie (figura 11) – Cursul este organizat în lecţii. O lecţie („topic”) nu este
restricţionată nici unei limite de timp. Numărul de lecţii poate fi specificat în setările cursului şi
poate fi modificat oricând.

Fig. 11 Formatul de tip lecţie

b) Format săptămânal (figura 12) – cursul este organizat săptămână de săptămână, cu date
clare de început şi sfârşit. Fiecare săptămână este listată într-o căsuţă separată şi poate fi modificată
sau îmbunătăţită cu diferite materiale, texte şi activităţi.

Fig. 12. Formatul săptămânal

c) Format social (figura 13) – acest format este orientat pe un forum principal, forumul
Social, care apare listat pe pagina principală.

Fig. 13 Formatul social

În partea centrală a ecranului se află lista de lecţii (topics) sau sesiuni, în timp ce funcţiile
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utilizate pentru administrarea cursului şi comunicare se află în părţile laterale ale paginii principale
a cursului (Figura 14).
Numele complet al cursului

Cursul apare diferit cursanților şi
instructorilor. Această opţiune îi
permite instructorului să vadă
cursul aşa cum îl vede un student.

Lista cu participanții la curs

Acest mod poate fi accesat
doar de către instructorul care
a creat acest curs. Permite
aducerea la zi şi organizarea
cursului

Activităţi recente:
Aici vor apărea listate
modificările apărute de
la ultima accesare a
site-ului.

Configurări:
De aici pot fi modificate setări
generale: numele cursului, rezumat,
parolă, format etc.
Assign roles:
De aici pot fi numiţi alţi instructori şi
pot fi înscrişi cursanţi.

Fig. 14. Pagina principală a unui curs

2.5. Actualizarea cursurilor
După activarea modului editare temele, conţinutul cursului, activităţile etc. pot fi modificate.
Opţiuni şi simboluri suplimentare devin vizibile, se pot încărca materiale, pot fi introduse titluri
etc. Blocurile pot fi de asemenea modificate, mutate sau şterse atunci când instructorul a activat
acest mod.
Organizare
blocuri:
Aceste
simboluri
permit
mutarea,
ştergerea
sau
ascunderea
unui
bloc.

Organizare
teme: Subliniază,
ascunde sau mută
o temă sau o
sesiune.

Add an activity:
Se poate adăuga
o activitate care
poate avea ca
scop
testarea,
evaluarea,
încurajarea
comunicării şi a
muncii în echipă
între participanţi.

Add a resource: O
listă cu resursele
care pot fi adăugate
unei teme/sesiuni.

Fig. 15. Pagina principală a cursului după ce a fost activată editarea

Primul pas pentru adăugarea resurselor şi activităţilor îl reprezintă activarea editării.
Editarea se activează prin apăsarea butonului Activează modulul de editare din colţul dreapta-sus
al paginii sau a funcţiei Activează modulul de editare din meniul Administrare. Atunci când
editarea este activată, în dreptul fiecărei activităţi sau resurse va fi afişat următorul set de iconiţe
, care reprezintă:
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La fiecare temă sau săptămână a cursului vor apărea meniurile în cascadă, ce permit
adăugarea resurselor sau activităților dorite; încărcarea de resurse în curs, crearea unei legături
către un fişier sau către o pagină web externă, introducerea unei etichete care să conţină instrucţiuni
şi informaţii suplimentare referitoare la o secţiune a cursului. Pentru a încărca şi organiza resurse
şi pentru a crea şi edita o pagină text poate fi folosit editorul text. Conținuturile sunt expuse variat,
cu alternative vizuale-text, vizuale-grafică, auditive, combinate; relevante; adecvate
particularităților şi intereselor celor care învață; organizate logic; valorifică învățarea anterioară.
Contribuția esențială a TIC în perfecționarea acțiunii de evaluare se traduce prin
îmbunătățirea practicilor tipice evaluării pe bază de obiective operaționale (concrete, centrate
doar pe produsele actuale, exprimate în termeni de performanțe) prin verificarea performanțelor
la nivel de unități de instruire/învățare; extinderea sferei evaluării de la performanțe (în raport de
obiective operaționale, în termeni de produs al învățării) la competențe (în raport de obiective
psihologice specifice/de referință, în termeni de proces al învățării); promovarea unui model al
evaluării globale (evaluăm cunoştințe – deprinderi – atitudini, integrate la nivel de competențe),
adaptabil în situații şi condiții tipice contextului deschis în care are loc orice activitate de educație
instruire; susține învățarea asistată de evaluare, ca aplicație a instruirii asistată de calculator,
argumentată pedagogic, în plan: conceptual – evaluarea centrată pe competențe (de: cunoaştere,
înțelegere, de aplicare, analiză, sinteză, interpretare critică) angajată în aprecierea învățării la
nivel de proces integrator (cunoştințe – deprinderi – atitudini), valorificate în identificarea,
rezolvarea şi crearea de probleme şi situații-problemă în contexte didactice şi extra-didactice
deschise; b) metodologic – evaluarea formativă (cognitivă), raportată la obiective generale/cadru
şi specifice/de referință, angajată pe termen mediu şi lung (evaluare continuă), care stimulează
saltul calitativ spre evaluarea formatoare (metacognitivă), realizabil prin dobândirea capacității
de autoevaluare şi de autoînvățare; practic – integrarea TIC în calitate de tehnică sau procedeu de
evaluare în structura oricărei metode didactice, în general, a oricărei metode de evaluare (clasică
– modernă/alternativă), în special în cadrul metodelor bazate pe instruire programată şi al
metodelor alternative, implicate în strategia evaluării formative/continue (vezi autoevaluarea,
investigația, proiectul, portofoliul).
Mijloacele de evaluare/autoevaluare existente pe platforma educațională a USDC combină
metode şi instrumente variate; permit feedback; permit autoevaluarea; susțin parcursuri adaptive;
momentele de evaluare sunt create ca oportunități de învățare
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Plasarea informației pe Platforma e-learning USDC
http://e-learning.unasm.asm.md/

1

Platforma educațională USDC

12

Clik pe
(Logare)

Platforma educațională USDC

2

Introduceți numele
de Utilizator și
Parola

Profesor

13

Platforma educațională USDC
Profesor

Selectați cursul

3

14

Selectați opțiunea Fișiere

4

15

Profesor

5

Creează un folder

6

Profesor

Dați un nume
folderului.
De exemplu:

16

Profesor

7

Clik pe
folderul nou
creat

Profesor

Clik

17

8

Profesor

9

Clik pentru a selecta
fișierul (documentul) care
vrem să-l „încărcăm”

Profesor

10
Selectăm fișierul de care avem nevoie (în
exemplul nostru –Ghid_Moodle)din
calculator

18

Profesor

11
Clik pentru a
„încărca” fișierul

Dovada că fișierul este selectat

Profesor

Revenim la prima
pagină a cursului

Cursul este în
folderul
Cursuri, creat
anterior

12

19

13

20

Pentru a putea lucra mai
departe, trebuie neapărat să
Selectăm

Profesor

Cursul este împărțit în
săptămâni

Pentru fiecare săptămână există caseta cu
„Adaugă resursă…”. Selectând această opțiune apare o
21 listă derulantă (vezi imaginea de mai jos)

Profesor

14

Din această listă selectăm
Inserează link la un fișier sau un sit web

22

15
Dăm un nume
acestui fișier.
De exemplu:
Cursul Nr.2

16

Apoi, pentru a „încărca” fișierul din folder (în cazul
nostru folderul l-am numit Cursuri) dăm clik pe
Selectați sau încărcați un fișier

23

SELECTĂM

17

24

18
În fereastra nou deschisă selectăm opțiunea Alege din
dreptul documentului pe care vrem să-l „încărcăm”,
NU DĂM CLICK PE DENUMIREA CURSULUI

25

După ce am selectat fișierul
(documentul), salvăm
operațiunile efectuate, prin
apăsarea butonului Salvează
și revine la curs

19

26

Cursul nostru

Fig. 16. Etapele de parcurs pentru plasarea informației pe platforma educațională USDC
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2.6. Instrumente de evaluare
Utilizarea
tehnologiilor
informaționale
în
perfecționarea
procesului
de
evaluare/autoevaluare permite promovarea unui nou model de evaluare a cunoștințelor –
deprinderilor - atitudinii, prin aprecierea învățării la nivel de proces integrator. În aspect practic,
integrarea tehnologiilor informaționale în calitate de tehnică sau procedeu de evaluare stimulează
saltul calitativ spre evaluarea formatoare, realizabil prin dobândirea capacității de autoevaluare.
În cadrul USDC, pe lângă metodele clasice de evaluare, se practică evaluarea/autoevaluarea
prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Platforma educațională oferă profesorului
posibilitatea de a planifica evaluarea, la nivel de zi/oră/minut de începere și zi/oră/minut de
terminare. În timp ce rezolvă testul, studentul va ști cât timp mai are pentru rezolvarea testului. La
expirarea timpului alocat testul va fi închis automat și sistemul va prezenta acestuia rezultatul
obținut. Platforma permite profesorului să creeze teste noi din întrebările altor teste alese de acesta.
Tipurile de întrebări sunt: potrivire; grilă cu o varianta corectă; grilă cu orice combinație de
răspunsuri corecte; ordonare de elemente; Adevărat / Fals; completare de spații libere.

Fig.17. Model de test pe platforma educațională USDC

Utilizarea instrumentelor de evaluare disponibile pe platforma educațională contribuie la
dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor feedback-ului personal prin autoevaluarea activității și
conştientizarea potențialului; creşterea încrederii studenților în procesul de evaluare obiectivă;
mărirea timpului alocat activităților de dezvoltare personală, de petrecere pozitivă a timpului liber,
de autoevaluare etc. Totodată, există posibilitatea evaluării simultane a mai multor studenți cu
nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare pot fi realizate de asemenea pe nivele de
dificultate diferite. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la
reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării
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cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte,
portofolii etc.
Pe lângă instrumentele de evaluare oferite de platforma educațională, se mai folosește un
soft pentru testarea cunoştințelor – Hot Potatoes. Aceste permite crearea a câtorva tipuri de
exerciții fundamentale interactive bazate pe Web, cum ar fi: JQuiz, JCloze, JMix, JMatch şi The
Masher.
Programul JMatch este folosit pentru a crea exerciții de asociere (împerechere). În partea
stângă apare o listă de item (aceştia pot fi imagini sau text), iar în partea dreaptă itemi amestecaţi.
Programul poate fi folosit pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a
ordona propoziţiile ca să formeze o secvenţă sau un dialog.
Programul JCross creează cuvinte încrucişate care pot fi completate online. Practic, puteţi
folosi tabele de orice dimensiune.Ca şi în cazul programelor JQuiz şi JCloze, un buton de
identificare permite studentului să solicite o literă, dacă are nevoie de ajutor.
Programul JMix se folosește la compunerea exercițiilor cu propoziții amestecate, foarte
bune pentru fixarea unor definiții. Utilizatorului i se vor propune o serie de cuvinte, pe care va
trebui să le dispună în ordinea corectă.
Programul JCloze creează exerciții de completare a spaţiilor libere. Utilizatorul lucrează
cu un text din care lipsesc anumite cuvinte şi trebuie să găsească termenii potrivii pentru a rezolva
exercițiul.
Programul JQuiz creează exerciții bazate pe întrebări, exerciţii cu variante multiple de
răspuns.
Programul The Masher grupează seturile de exerciții sub o denumire generică, oferă un
aspect uniform, creează hiperlink-uri pentru navigare şi o pagină de index.
3. MANAGEMENTUL INSTITUȚIONAL
3.1. Admiterea
Pentru o bună evidență a contingentului de studenți/masteranzi/doctoranzi este necesară
introducerea unui set de informații în baza de date a platformei educaționale USDC. Acest lucru
se întâmplă în procesul admiterii. Conform formularului completat de candidatul la studii,
secretarii tehnici din componența comisiei de admitere introduc datele pe platformă (figura 16).

Fig. 16. Pagina Admitere de pe platforma educaționala a USDC

29

Completarea bazei de date ne oferă posibilitatea să generăm diferite statistici (figura 17).

Fig. 17. Pagina „Statistica” din cadrul modulului Admitere

3.2. Actualizarea bazei de date a studenților
Odată introduși în baza de date la admitere, studenților declarați admiși le sunt introduse
numărul și data ordinului de admitere. Din acest moment, ei trec la categoria studenți ai USDC și
toate datele lor personale se gestionează deja din modulul Managementul studenților. Aici în
câmpuri special prevăzute se introduc numărul carnetului de note, anul de studii, data și numărul
ordinului de exmatriculare – completându-se astfel modulul „Exmatriculați” (figura 18); anul
absolvirii – completând baza de date a modulului „Absolvenți” (figura 19).

Fig. 18. Tabelul „Exmatriculați”

Fig. 19. Tabelul „Absolvenți”

3.3. Actualizarea grupelor academice
La începutul fiecărui an de studii, conform ordinului de promovare, studenții anului I și II
din anul precedent de studii sunt promovați în anul II, respectiv III. Astfel grupele din anul I de
studii rămân să fie completate cu cei admiși la studii în anul I. Pentru asta, din categoria
Utilizatori/Setări/Grupe licență (masterat) se actualizează lista grupelor academice (figura 20) prin
modificarea anului admiterii.
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Fig. 20. Setarea grupelor

3.4. Crearea orarului lecțiilor
Pentru o gestionare eficientă a lucrului cu formațiunile academice, este necesar crearea
registrului electronic. Pentru aceasta este nevoie ca disciplinele din orarul lecțiilor să fie structurate
astfel încât să se poată fixa note și absențe.
Odată creat cursul profesorul poate fixa data de început, care de obicei coincide cu începutul
semestrului. Apoi începând cu această dată sun create sesiunile (figura 21).

1
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2

Se selectează datele de
început și

3

sfârșit a semestrului;
ora, conform orarului,
ziua în care, conform orarului este
programat cursul/seminarul/laboratorul;
Grupa și o scurtă descriere

Fig. 21. Crearea registrului electronic.

3.5. Generarea borderourilor electronice
În urma introducerii de către laboranții departamentelor a notelor în registrul electronic,
reprezentantul secției Studii poate genera borderourile (figura 22).

1
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Aici se selectează facultatea la care este creată
disciplina, nu facultatea la care este specialitatea
pentru care se crează borderoul
Se selectează disciplina pentru care se creează
borderoul
Se selectează perioada pentru care se calculează
notele atestărilor. De regulă, aceste date coincid
cu începutul, respectiv sfârșitul semestrului

Fig. 22. Generarea borderourilor electronice.
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4. BIBLIOTECA ON-LINE
În scopul eficientizării procesului de învățământ, prin facilitarea accesului la studiile de
specialitate și lucrările metodico-didactice elaborate de către cadrele didactice ale USDC și editate
de către universitate, în anul de studii 2015-2016 a fost lansată Biblioteca virtuală a Universității
de Stat „Dimitrie Cantemir”, care include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare:
monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii,
materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale (figura 23). Totodată, cei interesați pot accesa
linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
1

2

Fig. 23. Accesul contului personal pe Biblioteca on-line

Avantajele utilizării bibliotecii on-line:
 Accesibilitatea;
 Comoditatea utilizării datorită sistematizării (după facultăți, autori, domenii etc.).
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a USDC facilitează accesul la carte
și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă, accesarea acesteia fiind
posibilă de oriunde, fiind nevoie doar de un computer conectat la internet. Totodată, studenții,
masteranzii, doctoranzii care dispun de acces autorizat la Biblioteca USDC (profil personal) au
posibilitatea să descarce cărțile/ lucrările pe care doresc să le păstreze în biblioteca electronică
personală.
Lucrările disponibile în biblioteca virtuală a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” sunt
destinate diferitor categorii de studenți și specialiști, fiind sistematizate după domenii distincte.
Pentru a facilita accesul rapid la publicațiile de specialitate, acestea sunt clasificate conform
domeniilor, categoriilor și după autori (figura 24).
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Fig. 24. Structura Bibliotecii on-line

Biblioteca on-line a USDC îndeplineşte toate funcţiile unei biblioteci clasice, atâta doar că
foloseşte tehnologii moderne, cum ar fi suportul de informaţii digitale facilitând, astfel, accesul
studenților, masteranzilor și doctoranzilor la conținuturile educaționale mereu actualizate.
5. ALTE SOFTURI EDUCAȚIONALE
În procesul de predare – învățare - evaluare în cadrul universității, pe lângă componentele
pachetului Microsoft Office și Prezi – fără de care predarea în actualul context pare de neînchipuit,
se mai utilizează așa instrumente precum:
 QGis (sistem informațional geografic care ne permite vizualizarea, interogarea, analiza si
interpretarea datelor) - la disciplinele Cartografie și Topografie, Hidrologie, Geostatistică –
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ciclul I, Licență, program de studii Geografie; Sisteme Informaționale Geografice – ciclul II,
Master, programe de studii Științe ale Mediului, Dezvoltare Regională și Rurală;
 LabView (folosit pentru achiziții de date, ca instrument de control și automatizări industriale) –
la programele de master Chimie și Fizică.
 Tarchim - la disciplina Chimie ecologică – ciclul I, Licență, program de studii Chimie;
 Biotar - la disciplina Chimie ecologică – ciclul I, Licență, program de studii Chimie;
 Image J - caracterizarea microfotografiilor obținute cu microscopul electronic sau optic;
 Scaffold – program utilizat pentru studiul secvențelor de aminoacizi
 ș.a.
Utilizarea acestor softuri, a bibliotecii on-line și a platformei educaționale reprezintă trecerea
spre un învăţământ deschis bazat pe tehnologiile informatice şi pe cele ale telecomunicaţiilor, care
pot elimina o mare parte din constrângerile de timp, accesul restrictiv la informaţie etc.

1.
2.
3.
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