CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
de Stiinte
1.3 Departamentul
Matematica si Informatica
1.4 Domeniul de studii
Matematica
1.5 Ciclul de studii
Licenţ
1.6 Specializarea / Programul de studii Matematica
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Instruire Asistata de Calculator
2.1 Aria de continut
Informatica
2.1 Codul disciplinei
SMATL 509
2.2 Titularul activit ilor de curs
Lect. univ. dr. Rabaea Adrian
2.3 Titularul activit ilor de aplicații Lect. univ. dr. Rabaea Adrian
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

F/DC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
1 3.1.2 seminar
3.1 Num r de ore pe s pt mân
2
din care: 3.1.3 laborator
3.1.4 proiect
din care: 3.2.1 curs
14 3.2.2 seminar
3.2 Total ore din planul de înv mânt
28
din care: 3.2.3 laborator
3.2.3 proiect
Distribu ia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi noti e
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit i colocviu laborator
3.3 Total ore studiu individual
50
3.4 Total ore pe semestru
56
3.5 Num rul de credite
3
4. Precondi ii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competen e

5. Condi ii (acolo unde este cazul)
5.1. de desf şurare a
 Sală de curs disponibila
cursului
5.2. de desf şurare a
 Sala de laborator disponibila
seminarului/laboratorului

Compete
ne
profesion
ale

6. Competenţele specifice acumulate
CUNOŞTIN E:
C2. Utilizarea de pachete software pentru analiza şi prelucrarea de date.
C5. Comunicarea şi analiza informatiilor cu caracter didactic, ştiintific şi de popularizare din domeniul
managementului.
C6. Abordarea interdisciplinar a unor teme din domeniul managementului.
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Competen e
transversale

ABILIT I:
C1.4 Aplicarea corecta a metodelor de analiza si a criteriilor de alegere a solutiilor adecvate pentru
atingerea performantelor specificate.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea legisla iei deontologiei
specifice domeniului sub asisten calificat .
CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient în echip multidisciplinar pe diverse paliere ierarhice.
CT3. Utilizarea eficient a surselor informa ionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesional asistat , atât în limba român , cât şi într-o limb de circula ie interna ional .

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Dezvoltarea de competente in elaborarea si prezentarea lectiilor de management cu
disciplinei
ajutorul calculatorului.
7.2 Obiectivele specifice - Însuşirea modelelor de învăţare şi de livrare a lecţiilor cu ajutorul calculatorului
8. Con inuturi
Metode de predare

8.1 Curs
Elemente introductive şi fundamentale. Învăţământ asistat de calculator.
E-Learning. Defini ii şi argumente. Dezvoltarea înv mântului virtual.
C utarea resurselor educaţionale pe Web. Utilizarea navigatoarelor Web.
Tehnici de c utare pe Web.
Platforme de e-Learning. Generalit i. Modul de organizare a unei platforme
de e-learning. Platforma Moodle. Alte platforme de e-learning open-source.
E-Learning în România. Înv mântul românesc în epoca Internetului.
Portaluri educa ionale din România. AEL - Platform integrat de instruire
asistat de calculator. Oferte de cursuri on-line în România
Cursuri şi materiale Web din diverse domenii. Materiale din domenii
diversificate. Universit i cu programe on-line.
Programe EU in domeniul educaţiei: http://europa.eu.int/comm/education/,
http://www.elearningeuropa.info/, European SchoolNet - www.eun.org/portal/,
DAAD, FP7 - Programul Cadru de Cercetare şi dezvoltare tehnologic
Bibliografie:
1. Adascalitei, A. - Instruire asistata de calculator - Ed Polirom, 2007;
2. Brut M. - Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului
modern - Ed Polirom, 2006;
3. Boboila, C., Instruirea asistata de calculator in context e-learning, Editura
Sitech, Craiova, 2013.
4. Maxim I. – Instruire asistata de calculator – 2009
8. 2 Seminar

Observa ii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Expunere orala,
Prelegere,

2 ore
2 ore
2 ore

Metode de predare

Elemente introductive şi fundamentale. Învăţământ asistat de calculator.
E-Learning. Defini ii şi argumente. Dezvoltarea înv mântului virtual.
C utarea resurselor educaţionale pe Web. Utilizarea navigatoarelor Web.
Tehnici de c utare pe Web.

Studiul de caz,
Platforme de e-Learning. Generalit i. Modul de organizare a unei platforme problematizarea,
discu ii,
de e-learning. Platforma Moodle. Alte platforme de e-learning open-source.
E-Learning în România. Înv mântul românesc în epoca Internetului. algoritmizare,
Portaluri educa ionale din România. AEL - Platform integrat de instruire demonstratia
asistat de calculator. Oferte de cursuri on-line în România
Cursuri şi materiale Web din diverse domenii. Materiale din domenii
diversificate. Universit i cu programe on-line.
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Observa ii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Programe EU in domeniul educaţiei: http://europa.eu.int/comm/education/,
http://www.elearningeuropa.info/, European SchoolNet - www.eun.org/portal/,
2 ore
DAAD, FP7 - Programul Cadru de Cercetare şi dezvoltare tehnologic
Bibliografie:
1. Adascalitei, A. - Instruire asistata de calculator - Ed Polirom, 2007;
2. Brut M. - Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern - Ed Polirom, 2006;
3. Boboila, C., Instruirea asistata de calculator in context e-learning, Editura Sitech, Craiova, 2013.
4. Maxim I. – Instruire asistata de calculator – 2009
9. Coroborarea/validarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunit ii epistemice,
asocia iilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Pentru adaptarea la cerin ele impuse de pia a de munc , con inutul disciplinei a fost armonizat cu cerin ele impuse
de specificul înv mântului preuniversitar, al institutelor de cercetare şi al mediului de afaceri, astfel:
- alegerea temelor ce sunt utile in studiul managementului, precum si in alte domenii ale stiintei, intelegerea
interdisciplinara a fenomenelor
- abilitatea de analiza si sinteza in comunicarea orala si scrisa a ideilor fundamentale din economie, de a implementa
noile idei stiintifice si didactice in cercetare si in activitatea didactica
10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip
10.2 Metode de
10.1 Criterii de evaluare
din nota
activitate
evaluare
final
Complexitatea şi corectitudinea cunoştin elor
10.4 Curs Capacitatea de a explica şi interpreta con inuturile teoretice şi
60%
practice ale disciplinei într-o abordare interdisciplinar cu celelalte
Examen scris
discipline fundamentale
Asimilarea limbajului de specialitate
10.5
Aprecierea activitatii la Seminar se va face pe baza prezentei si
Seminar participarii la activitatile desfasurate
Colocviu scris
40%
10.8 Standard minim de performan
 No iuni de baz care s demonstreze parcurgerea materiei.
 Participarea la seminar (minim 80%).

Data complet rii

Semn tura titularului de curs

27.09.2016

Lector dr. Adrian R BÂEA

Data aviz rii în departament

Semn tura titularului de laborator şi seminar
Lector dr. Adrian R BÂEA

Semn tura directorului de departament

Prof.univ.dr. Vasile BERINDE
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