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Obiective 2015

1. Adaptarea structurii bazei de date Evidenta Studentilor in conformitate cu
reorganizarea facultatilor prin unire si/sau transfer facultati, specializari.
2. Implementare programe pentru modulul “Lista teme licenta disponibile” pentru
nivel sectretariat si nivel web.

3. Analiza si elaborarea de programe destinate procedurii pentru controlul emiterii
cataloagelor de note

4. Implementarea procedurilor pentru validarea notelor introduse in baza de date,
dupa catalog, de catre profesorul disciplinei

5. Analiza si proiectarea unei proceduri web de vizualizare, verificare si validare a
situatiei scolaritatii studentilor de catre profesorul disciplinei.
6. Implementarea, intretinerea si dezvoltarea modulului web de cazare on-line a
studentilor in camine.
7. Analiza unui sistem de creare si vizualizare a unor rapoarte statistice de interes
academic si financiar ca modul web al aplicatiei de evidenta studentilor
.
8. Minimizarea mobilitatii studentului pentru obtinerea fisei de lichidare prin
utilizarea informatiilor furnizate de baza de date a studentilor inregistrati la Biblioteca
Universitatii, legate de EvidStud.
9. Cresterea gradului de securizare a bazei de date
suplimentara de noi proceduri.

EvidStud prin aplicarea

10. Optimizarea timpului de raspuns la interogarea bazelor de date exploatate
11. Analiza circuitului documentelor in vederea implementarii unui modul web de
urmarire

12. Intretinerea si dezvoltarea paginii web a universitatii.
13. Intretinerea si dezvoltarea aplicatiei de evidenta a Resureslor Umane in
conformitate cu cerintele legislative si solicitarilor conducerii universitatii.
14. a) Intreţinerea infrastructurii reţelei intrauniversitare, echipamentelor de calcul şi
a aplicaţiilor în exploatare, aflate in responsabilitatea SIC;
b) Upgradarea sistemelor de operare, configurarea server-elor de comunicatie
adaptate la cerintele momentului

15. Elaborarea
managerial

de documente

necesare in dezvoltarea sistemului de control

16. Oferirea de consultanţă şi colaborare cu colectivele din universitate, care dezvoltă
proiecte pe fonduri europene.
17. Analiza, dezvoltarea unui modul web care sa permita postarea, de catre
studenti, a lucrarilor de licenta, in format electronic, in vederea depistarii tentativelor de
frauda intelectuala- Obiective
18. Analiza, dezvoltarea, implementarea unui modul web care sa permita
obtinerea unor rapoarte statistice diverse in conformitate cu optiunile utilizatorilor prin
interogari complexe ale bazei de date EvStud.
19. Modul pentru conectarea studentilor la facilitatile tipografiei universitatii
(pentru temele de diploma).
20. Dezvoltarea modulului web "Discipline optionale" la nivelul intregii
Universitati.
21. Modificarea aplicatiei de taxe si a modulelor web aferente pentru a permite
acordarea de bonificatii studentilor pentru plata integrala a taxei de scolaritate pana la o
anumita data.

