FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
De Drept si Stiinte Sociale
DPPD
Ştiinţe ale educaţiei
Master
Management educaţional

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Sisteme şi tehnologii informatice
Cod:
ME 2405
aplicate în managementul educaţional
Lect. univ. dr. Dorin Opriş
Lect. univ. dr. Dorin Opriş
2 2.6. Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
O.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care 3.2 curs
1
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
28 din care 3.5 curs
14 din care 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi....
3.7. Total ore studiu individual
47
3.8. Total ore din planul de învăţământ
28
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe






5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului





Participare activă
Activităţi practice de laborator
Participare activă

1

1
14
ore
21
10
10
4
2
0

Compete
nţe
transvers
ale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
- stăpânirea limbajului de specialitate şi capacitatea de a comunica audienţei de specialişti şi
nespecialişti rezultatele proiectelor, motivaţia deciziilor, concluziile evaluărilor, direcţiile
acţiunilor viitoare;
- abilităţi de operare pe calculator, de acces la reţelele informatice de comunicaţii, de utilizare a
sistemelor şi tehnologiilor informatice aplicate în managementul educaţional;

- capacitatea de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei




7.2 Obiectivele
specifice




Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de evaluare şi utilizare a
soft-urilor didactice utilizate în managementul educaţional
Cunoaşterea rolului şi evoluţiei programelor informatice în cadrul activităţii
didactice;
Familiarizarea studenţilor cu problema soft-urilor educaţionale specifice;
Utilizarea şi evaluarea programelor educaţionale specifice;

8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
Curs
De ce o astfel de disciplină? Structura cursului, metodologia de lucru,
modul de examinare, bibliografie, resurse Web. Ce este social media
Prelegere,
research? Tehnologii şi servicii Web 2.0 utilizate în managementul
Conversaţie
resurselor informaţionale
Învăţarea asistată de calculator. Modele ale învaţării prin intermediul Prelegere,
noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării. Blended Learning. Exemplificări
Valenţele formative ale noilor tehnologii
Conversaţie
Prelegere,
Integrarea software-ului educaţional în lecţii / activităţi didactice
Exemplificări
Conversaţie,
Prelegere,
Utilizarea bibliotecilor educaţionale electronice. Învăţarea la distanţă
Exemplificări
prin intermediul tehnologiei computerelor şi a comunicării de masă
Conversaţie,
Exerciţile, lucrări practice şi jocuri didactice specifice IAC. Simulările
Prelegere,
şi experimentele virtuale-programe specifice IAC. Modalităţi concrete
Exemplificări
de lucru. AEL-platformă integrată de IAC şi gestiune a conţinutului
Conversaţie,
instruirii
Prelegere,
Definirea, principiile şi implicaţiile designului universal în mediului
Exemplificări
educaţional destinat persoanelor cu cerinţe educative speciale
Conversaţie,
Probleme ridicate şi rezolvate de managementul digital al datelor. Prelegere,
Protecţia datelor personale. Politici de confidenţialitate. Aspecte Exemplificări
financiare
Conversaţie,
Bibliografie
 Adascalitei A., Instruire asistata de calculator, Editura Polirom, Iasi 2013.
 Cucoş, C., Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formarii, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
 Dodge, B., Active Learning on the Web, Department of Educational Technology, San Diego State
University, 1996-2005, http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/Active/ActiveLearning.html .
 Glava, Cătălin, Tehnologii e-learning. Analiză didactică, articol aparut în „Educaţia 21”, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005.
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Grosseck et al., e-Learning pentru profesorii de ştiinţe umaniste. Ghid de bune practici pentru
îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare, Hughes, J. & Daniels, N. (ed.), 2014.
Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001.
Micaci, Cristian Iosif, Educaţia şi alfabetizarea media, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2011.
Noveanu, Eugen; Istrate, Olimpius, Proiectarea pedagogică a lecţiilor multimedia, Bucureşti, 2005.
Pilat, F.V., Deaconu, S., Popa, S., Radu, F.; Introducere în Internet, Editura Teora, Bucureşti, 1995.
Susnea, E., Instruire asistata de calculator, Editura Universităţii de Apărare Carol I, Bucureşti, 2013.
http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/Active/ActiveLearning.html
http://www.frontpage2002.com/frontpage_2003_tutorial_guide.htm

8.2 Seminar/laborator
Vizualizare şi utilizare programe informatice specifice I
Vizualizare şi utilizare programe informatice specifice II
Vizualizare şi utilizare programe informatice specifice III
Vizualizare şi utilizare programe informatice specifice IV
Vizualizare şi utilizare programe informatice specifice V
Evaluare soft I
Evaluare finală soft

Metode de predare
Activităţi de laborator
Activităţi de laborator
Activităţi de laborator
Activităţi de laborator
Activităţi de laborator
Activităţi de laborator
Activităţi de laborator

Observaţii

Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
10.4 Curs
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Originalitatea
Lucrare scrisă
Evaluare soft
Fişă de evaluare seminar
10.5 Seminar/laborator
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

10.3 Pondere
din nota finală
40
10
10
10
20
10

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

______________

______________________

_________________________

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________
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