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Titlu proiect: Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale în Universitatea din 

Craiova, prin utilizarea integrată a tehnologiilor digitale, în contextul unui învățământ activ 

(SED-UCv) 

Domeniul D6: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării 

deontologiei și eticii academice 

Durata proiectului: mai-decembrie 2022 

Obiective: 

Obiectiv general: Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor educaționale din cadrul UCV, 

prin extinderea utilizării tehnologiilor digitale și integrarea resurselor IT disponibile, în 

contextul unui învățământ activ, derulat în format online și/sau onsite, cu respectarea 

deontologiei și eticii academice. 

Obiective specifice: 

O.S.1. Dezvoltarea și operaționalizarea Centrului de educație digitală al Universității (CED 

UCV) și oferirea de soluții de învățământ și mecanisme de evaluare susținute prin dezvoltarea 

permanent a platformei electronice (e-learning) a UCV. 

O.S.2. Perfecționarea mijloacelor de învățare, în parteneriat cu mediul socio-economic și a 

cadrelor didactice din UCV, prin cursuri de formare continuă, în accord cu tehnologiilor 

moderne de educație digitală. 

O.S.3. Îmbunătăţirea continuă, promovând etica și deontologia academică, a calităţii serviciilor 

educaţionale şi de cercetare și dezvoltarea mecanismelor de monitorizare permanent a 

proceselor de predare şi evaluare. 

Rezultate: 

Platformă educațională dezvoltată cu noi module (foto_1); Centru pentru Educație Digitală 

operaționalizat pentru a permite accesul unui numar tot mai mare de cadre didactice și 

studenți  (foto_2, foto_3) ; Ghid de utilizare a platformei educaționale; Ghid de elaborare a 

materialelor suport pentru învățare, fiecare conținând tutoriale demonstrative; Program de 

perfecționare și dobândire de noi competențe în utilizarea tegnologiilor educaționale moderne 

și digitalizarea proceselor de educație (foto_4, foto_5); Raport privind utilizarea resurselor 

digitale în procesul de invățământ; Workshop cu participarea reprezentanților mediului de 

afaceri și ai universităților din țară pe tema utilizării soluțiilor digitale în procesul de educație 

(foto_6, foto_7); instrument IT de analiză a programelor de studii pentru menținerea lor în 

oferta educațională, cu următoarele componente: calitatea educației, competitivitatea 

programului la nivel național și regional, eficiența utilizării resurelor; Rapoarte privind calitatea 

programelor de studii în domenii fundamentale de știință (Raport monitorizare 1, Raport 

monitorizare 2); document de sinteză cu propuneri de imbunătățire a calității programelor de 
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studii; Webinarii cu participanți din mediile universitar și socio-economic cu tema ”Pregătirea 

profesională de calitate-condiție esențială pentru creșterea angajabilității într-o societate 

digitalizată” 

 Evenimente de diseminare a rezultatelor cercetării: 

Competiția studențească cu participarea mediului preuniversitar și a mediului de afaceri 

”Cea mai bună idee de afaceri” 2022 

 
 

Conferința de inchidere a proiectului 

 

 


