
 

 

 

 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

 

PROIECT FDI 2022:  CNFIS-FDI-2022-0486 

Domeniu vizat: D5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării 

deontologiei și eticii academice 

Bugetul total: 292.000 + 44.748 = 336.748 lei 

Director de proiect: conf. univ. dr. Anca BĂNDOI 

Titlul proiectului: Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale în Universitatea din 

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

Acronimul proiectului: SED-UCv 

Scopul proiectului: 

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. 

Obiectivele (Ob.) proiectului: 

Ob. 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 

Ob. 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. 

Ob. 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. 

Activități asumate: 

 Ob. 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 A1. Dezvoltarea și operaționalizarea Centrului de Educație Digitala al UCv.  

o A1.1. Dezvoltare și perfecționare platformă educațională.  

o A1.2. Modernizarea infrastructurii și logisticii pentru sporirea calității serviciilor 

educaționale.  

o A1.3. Elaborarea de ghiduri privind serviciile educaționale în UCV. 

 Ob. 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 A.2. Perfecționarea mijloacelor de învățare și a personalului didactic din UCv în acord cu 

tehnologiile educaționale moderne și digitale, dedicate creșterii și evaluarea calității predării. 

o A2.1. Organizarea unor programe de perfecționare și dobândire de noi competențe pentru 

cadrele didactice ale UCV.  
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o A.2.2. Dezvoltarea de resurse electronice în vederea susținerii educației digitale. 

o A.2.3. Realizarea de schimburi de bune practice. 

 Ob.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 

o A3. Activități de evaluare și actualizare a programelor de studii în vederea creșterii calității 

actului educativ și de cercetare în cadrul UCv. 

o A 3.1.Analiza calității programelor de studii .  

o A 3.2. Îmbunătățirea calității programelor de studii.  

o A 3.3 Organizarea de webinarii destinate cadrelor didactice și studenților cu participarea unor 

reprezentanți ai mediului socio-economic, absolvenți formatori și specialiști în educație.   

Rezultate: 

Toate activitățile propuse și toti indicatorii preconizați au fost îndepliniți. 

Platforma educațională a universității a fost dezvoltată cu noi module astfel incât să permită 

realizarea unor activităţi didactice, virtuale prin conexiuni audio-video și videoconferinţe. Pentru 

utilizarea optimă a platformei a fost creat un ghid de utilizare precum și un ghid e elaborare a 

materialelor suport pentru învățare, fiecare conținând tutoriale demonstrative și materiale suport 

necesare învățării și evaluării pe parcurs a studenților la programele de licență și master. 

Centru pentru Educație Digitală, creat prin operaționalizarea unor spații care au suferit reparații și 

modernizări,  permite accesul unui numar tot mai mare de cadre didactice și studenți la  activitățile 

didactice și de cercetare utilizând echipamente și tehnologii moderne de învățare-predare. 

Prin organizarea unui program de perfecționare și dobândire de noi competențe în utilizarea 

tegnologiilor educaționale moderne și digitalizarea proceselor de educație s-au derulat cursuri de în 

următoarele domenii: utilizarea tehnologiilor educaționale moderne, digitalizarea învățământului 

superior, dezvoltator platformă e-learning. Au participat un număr semnificativ de  cadre didactice 

cărora li s-au înmânat certificate de participare. 

Platforma educațională a fost completată cu materiale didactice specifice disciplinelor din planurile 

de învățământ, altele decât cele considerate suport de curs și cu resurse digitale noi, utilizabile în 

procesul de învățământ. 

La workshopul tematic, organizat cu participarea partenerilor din mediul socio-economic și a 

reprezentanților din universități partenere din țară au fost analizate atât impactul utilizării soluțiilor 

digitale în procesul de educație asupra pieței muncii cât și cerințele mediului extern în ceea ce 

privește dezvoltarea digitalizării procesului de învățare. Pentru o mai bună diseminare a rezultatelor 

proiectului a fost organizat și un webinar cu tema ”Pregătirea profesională de calitate-condiție 

esențială pentru creșterea angajabilității într-o societate digitalizată” 

Pentru creșterea calității educației a fost creat un 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 cu ajutorul 

căruia se pot elabora rapoarte privind calitatea programelor de studii în domenii fundamentale de 

știință 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a 

universităţilor de învăţământ superior de stat 2022 


