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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Geometria şi Algebra computaţională 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale 

Catedra Matematică Aplicată 

Titular de curs Doctor, conf.univ. Ghilan Zinaida 

Cadre didactice implicate  

e-mail ghilan_z@mail.md 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.01 5 I I 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Geometria şi Algebra computaţională” contribuie la formarea competenţelor cognitive de căutare, de 

aplicare şi de analiză critică a informaţiei din diferite surse. În acest curs studenţii vor învăţa mai aprofundat unele 

teme din geometria analitică şi algebră.  Conţinutul temelor studiate vor avea tangenţă cu conţinuturi din 

curriculumul şcolar. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de căutare, de aplicare şi analiză critică a informaţiei din diferite surse bibliografice;  
 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective 

cognitive şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de 
perfecţionare profesională. 

 Competenţe de aplicare: de a aplica noi metode de rezolvarea a problemelor din geometrie şi algebră; de a 
efectua operaţii algebrice şi geometrice cu mărimi vectoriale; de a construi graficul dreptei în plan şi în 
spaţiu, suprafeţe de ordinul doi, utilizând ecuaţiile lor algebrice. De a  apreciea importanţa geometriei în 
practică şi rolul obiectului în procesul educaţional 

 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse în curriculumul şcolar. 
 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând 

tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de 
comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice modul de utilizare a vectorilor în contextul rezolvării diverse probleme în matematică şi alte 
domenii. 

 Să elaboreze noi metode de rezolvare a problemelor matematice în conformitate cu principiile şi utilizarea 
instrumentelor adecvate. 

 Să aplice cunoştinţele obţinute în rezolvarea problemelor de geometrie şi algebră din domeniul curriculei 
şcolare, prezentate într-un limbaj corect din punct de vedere ştiinţific şi gramatical, în mod individual şi 
în proiecte de grup. 

 Să efectueze operaţii algebrice cu numere pe mulţimile N, Z, Q, R, C. Să soluţioneze sisteme de ecuaţii 
liniare prin diverse metode. 

Precondiţii 

 Pentru realizarea obiectivelor puse studentul trebuie să posede cunoştinţe din cursul general de matematică din 

liceu: efectuarea operaţiilor algebrice cu fracţii ordinare şi zecimale, rezolvarea ecuaţiilor de gradul întîi şi doi cu 

două sau mai multe variabile. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema1. Elemente de algebra vectorială. Mărimi scalare şi mărimi vectoriale. Definiţii: modulul vectorului, vectori 
coliniari, coplanari. Operaţii lineare. Operaţile înmulţirii unui vector cu un număr, adunării şi scăderii vectorilor, 
proprietăţi lor,. Dependenţa lineară a vectorilor. Teorema de coliniaritate a doi vectori. Teorema de coplanaritate a 
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trei vectori.  Rezolvări de exerciţii şi probleme. Împărţirea segmentului orientat în raportul dat. Sistem rectangular de 
coordinate drept. Proiecţia vectorului pe axă şi proprietăţile ei. Cosinusurile directoare ale vectorului. Produsul scalar 
a doi vectori şi  produsul vectorial a doi vectori. Definiţie. Proprietăţile algebrice, geometrice în sistemul cartezian de 
coordonate. Produsul mixt a trei vectori. Definiţie. Proprietăţile algebrice şi în sistemul cartezian de coordonate. 
Exerciţii propuse spre rezolvare. 
Tema 2. Dreapta în plan. Ecuaţiile dreptelor. Noţiuni de ecuaţie a unei drepte şi a unei suprafeţe. Vectorul normal al 
dreptei. Ecuaţia unei drepte în diferite forme (ecuaţia dreptei cu pantă, ecuaţia dreptei în tăieturi, ecuaţiile 
parametrice a dreptei, ecuaţia normală a dreptei). Distanţa de la un punct pînă la o dreaptă, unghiul dintre două 
drepte, condiţiile de perpendicularitate a două drepte. Exerciţii propuse spre rezolvare. 
Tema 3. Ecuaţia planului în diferite forme. Ecuaţia generală a planului. Ecuaţia planului în tăieturi, ecuaţiile 
parametrice a planului, ecuaţia normală a planului. Dreapta în spaţiu. Condiţiile de paralelism şi perpendicularitate 
ale dreptelor şi planelor. Calcularea unghiurilor. Ecuaţiile dreptei care în spaţiu trece prin două puncte, prin trei 
punct.  Poziţia reciprocă a planelor. Poziţia reciprocă a dreptelor în spaţiu. Poziţia reciprocă a dreptei şi planului. 
Unghiul dintre două plane, dintre două drepte, dintre o dreaptă şi un plan. Condiţii de perpendicularitate între plane, 
între drepte în spaţiu, între drepte şi plane. 
Tema 4.Curbele de ordinul II. Cercul. Elipsa. Hiperbola. Parabola. Ecuaţia normală, ecuaţiile parametrice şi ecuaţia 
generală a cercului. Definiţia elipsei şi ecuaţia ei canonică. Excentricitate, raze, focare, directoare. Ecuaţiile 
parametrice ale elipsei. Definiţia hiperbolei şi a parabolei. Ecuaţiile lor canonice. Excentricitate, raze, focare, 
directoare. Ecuaţiile parametrice ale lor. Ecuaţia hiperbolei raportată la asimptote. Probleme şi exerciţii. 
Tema 5. Inducţia matematică. Metoda inducţiei matematice. Principiul inducţiei matematice. Exerciţii propuse. 
Tema 6 Elemente de combinatorică. Aranjamente,permutări, combinări. Calculul algebric. Identităţi. Binomul lui 
Newton. Proprietăţi ale dezvoltării binomului la putere. Proprietăţi al coeficienţilor binomiali. Aplicaţii ale binomului lui 
Newton. Exerciţii propuse. 
Tema 7. Noţiunea de matrice. Afişarea unei matrice.Tipuri de matrice. Matricea coloană. Matricea linie. Matrice 
unitară. Matricea inversă, matricea transpusă. Operaţii elementare cu matrice. Rezolvări de probleme şi exerciţii 
Tema 8 Determinanţi. Determinanţi de ordinul 2 şi 3. Definiţia determinantului de ordinul n. Proprietăţile 
determinanţilor. Calculul determinanţilor. Sisteme de ecuaţii lineare. Metoda Cramer. Metoda eliminărilor succesive 
Gauss. Rezolvări de probleme şi exerciţii 
Tema 9.Numere complexe. Operaţii cu numere complexe (adunare, scăderea, înmulţirea, împărţirea). Rezolvări de 
probleme. Rezolvări de probleme şi exerciţii 
Tema 10.Polinoame. Operaţii cu polinoamele (adunare, scăderea, înmulţirea, împărţirea). Schema lui Horner. Relaţii 
lui Viete. Rezolvări de probleme şi exerciţii 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 rezolvări de probleme şi exerciţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin lucrări de control şi lucrări de laborator. Evaluarea finală constă din examen. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - evaluări curente şi lucrări de laborator,  40% - lucrarea 

finală de examen. 

Bibliografie 

1. S.V. Bahvalov, L.I. Babuşchin, V.P. Ivaniţcaia, „Geometria analitică”, Chişinău, 1967. 
2. V.A. Iliin, E.G. Pozneac, „Geometria analitică”, Chişinău, 1990. 
3. Д.В. Клетеник, „Сборник задач по аналитической геометрии”, Москва, 1986. 
4. C. Udrişte, G. Vernic, „Matematică. Geometrie analitică”, manual pentru clasa XI–a, Editura „Didactică şi 

Pedagogică”,  Bucureşti, 1992.  
5. V. Cruceanu, „Elemente de algebră liniară şi geometrie”, Editura „Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, 1973. 
6. А.В. Беклемишев, „Курс аналитической геометрии и линейной алгебры”, Москва, Наука, 1974. 
7. В.П. Минорский, „Сборник задач по высшей математике”, Москва, Наука, 1977. 
8. И.Я. Бакельман, „Аналитическая геометрия и линейная алгебра”, Москва, 1976. 
9. S.V. Bahvalov, P.S. Modenov, A.S. Parhomenco, „Culegere de probleme de geometrie analitică”, Chişinău, 

1967. 
10. Н.И. Холод, „Пособие к решению задач по линейной алгебре”, БГУ, 1971. 
11. П.С. Александров, „Курс аналитической геометрии и линейной алгебры”, Москва, Наука, 1979.  



 

 

3 

 

 

Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Bazele programării I  

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs doctor conf., Balmuş Nicolae 

Aprobat 2014 

Cadre didactice implicate 
Grosu Olga, lector universitar 

Bostan Marina, lector universitar 

e-mail  

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.02 5 I I 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Bazele programării I” contribuie la formarea competenţelor cognitive şi de aplicare privind programarea 

calculatorului în baza unui limbaj de programare de nivel înalt. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de cunoaştere a noţiunilor de bază necesare pentru scrierea, implementarea şi 

depănarea programelor în baza unui limbaj de programare de nivel înalt (TPascal, Delphi). 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază privind algoritmizarea problemelor 

şi rezolvarea lor în baza unui limbaj de programare de nivel înalt. 

 Competenţe de aplicare: de utilizare a limbajelor de programare de nivel înalt pentru rezolvarea asistată de 

calculator a problemelor din activitatea cotidiană. 

 Competenţe de analiză: de analiză critică a structurii şi eficienţei programelor implementate pe calculatore. 

Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi concisă, oral şi în scris, utilizând 

terminologia din domeniul informaticii în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de 

comunicare într-o limbă străină în vederea de a citi şi de a înţelege destinaţia corectă a informaţiei din 

meniurile şi sistemul de ajutor al mediilor de programare. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază ale limbajului de programare Tpascal (Delphi) (sintaxa, tipurile de date, 

instrucţiunile de bază, funcţii ţi proceduri predefinite). 

 Să elaboreze programe de calcul din diverse domenii în baza algoritmilor de concepţie proprie. 

 Să aplice metode de algoritmizare şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea 

automatizată a informaţiei. 

 Să aplice în mod profesional facilităţile de programare structurată ale limbajului de programare ((Tpascal 

(Delphi)) pentru rezolvarea problemelor de complexitate medie.  

 Să aplice în mod profesional facilităţile de programare modulară pentru rezolvarea în echipă a problemelor 

complexe. 
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Precondiţii 

Cursanţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 sistemele de operare; 

 aplicaţiile generice;  

 algoritmică şi programare (nivel liceu). 

 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Introducere. Scurt istoric al dezvoltării tehnicii de calcul şi a limbajelor de programare. 

Introducere în limbaje de programare. Istoria dezvoltării tehnicii de calcul ș i a limbajelor de programare. 

Clasificarea limbajelor de programare. Instalarea mediului de programare Delphi 7. 

Tema 2. Structura programului, sintaxa tipurile de date şi instrucţiunile de bază ale limbajului de 

programare TPascal (Free Pascal, Consola Delphi). 

Medii de programare Turbo Pascal ș i Delphi: descriere, configurare, utilizare. Structura unui program de 

calcul. Tipuri de date prestabilite (întregi, reali, caracter, logic, mulț ime, ș ir de caracter). Instruciț iunile de 

bază (atribuire, condiț ionale, repetetive).  

Tema 3. Programarea structurată (proceduri, funcţii predefinite şi definite de utilizator). 

Subprograme (funcț ii ș i proceduri). Definirea ș i apelarea unui subprogram. Utilizarea parametrilor formali 

ș i actuali. 

Tema 4. Tehnici de algoritmizare şi rezolvare asistată de calculator a problemelor din activitatea 

cotidiană.  

Noț iunea de algoritm. Prelucrarea datelor de tip înreg, real, caracter, logic, ș ir de caracter, mulț ime, 

vectori ș i tablouri, utilizînd subprograme.  

Tema 5. Unităţi standard şi definite de utilizator (tehnologii de programare modulară). 

Programare modulară. Unităț i standard ș i utilizarea lor. Elaborarea unităț ilor pentru prelucrarea datelor de 

tip articol (record) ș i fiș ier. 

Tema 6. Testarea programelor şi verificarea corectitudinii algoritmilor. 

Testarea ș i depanarea programelor. Compilarea ș i execuț ia unui program. Execuț ia unui program pe 

paș i. 

 
Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Predarea şi învăţare centrată pe student:    

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 lucrări individuale; 

portofolii electronice. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin teste şi pe rezultatele lucrărilor de laborator. 

Lucrarea finală de examen constă în evaluarea comentată a unor secvenţe de program; elaborarea algoritmilor şi 

scrierea codului programelor, procedurilor şi funcţiilor pentru rezolvarea problemelor din activitatea cotidiană. 

Nota finală constă din componentele: 40% - lucrarea finală de examen, 40% - teste sumative, 20% - realizarea 
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lucrărilor de laborator. 

Bibliografie 

1. Braicov A., Turbo Pascal – Culegere de probleme, Prut internaț ional, 2007, p. 232, ISBN 9975-69-788-7. 

2. Gremalschi A., Mocanu I., Spinei I, Informatica. Limbajul Pascal, Chişinău, Ed.Ştiinţa, 1999. (variantă 

electronică) 

3. Coconea M., Luca C. Programarea algoritmilor. Aplicaţii Pascal şi C++. Ed.Albastră. Cluj-Napoca, 2004. 

4. Cazacu N. Caietul profesorului de informatică. http://lectura.biblioteca digitala.ro 

5. Free Pascal :Reference guide. ftp://ftp.freepascal.org/pub/fpc/docs-pdf/ref.pdf 

6. Constantinescu A. Limbajul de programare Turbo Pascal si prelucrarea statistică a datelor experimentale. 

http://brahms.fizica.unibuc.ro/atom/atom/TPcurs1.pdf. 

 

http://lectura.biblioteca/
ftp://ftp.freepascal.org/pub/fpc/docs-pdf/ref.pdf
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Fundamentele ştiinţelor educaţiei 
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei 

Titular de curs Zagaievschi C., dr., conf. univ. 
Cadre didactice implicate Oboroceanu V., lector, Bîrsan E., lector.,  Simcenco I., lector 

e-mail zagaevskycorina@yahoo.fr 

 

Codul cursului 
 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.03 3 I I 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul Fundamentele ştiinţelor educaţiei este orientat spre examinarea conceptelor specifice pedagogiei 
(fundamentale, operaţionale, preluate din alte domenii, valorificate pedagogic) şi conexiunea acestora în paradigma 

actuală a educaţiei; conț inutul cursului acoperă problematica contemporană a ştiinţelor educaţiei; abordează 

fundamentele pedagogiei ca ştiinţă socio-umană specializată în studiul educaţie. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

- Elucidarea pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei valorificând terminologia specifică ştiinţelor pedagogice; 
- Descrierea paradigmelor pedagogiei şi a dimensiunilor educaţiei; 

- Interpretarea structurii de funcţionare a sistemului de educaţie şi a activităţii de educaţie; 

- Elaborarea obiectivelor  operaţionale; 
- Proiectarea metodelor de cercetare pedagogică; 

- Evaluarea referenţialului profesional al cadrelor didactice;  
- Proiectarea/autoevaluarea proiectelor de activitate educativă; 
- Aplicarea criteriilor de evaluare a calităţii educaţiei. 

 

Finalităţi de studii 

- să determine statutul epistemologic al pedagogiei; 
- să definească corect conceptele pedagogice fundamentale; 
- să argumenteze relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe; 
- să analizeze dimensiunile generale ale educaţiei conform modelului cunoscut; 
- să clasifice obiectivele educaţionale; 
- să elaboreze criterii de evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 
- să construiască referenţialul competenţelor didactice; 
- să evalueze calitatea proiectării activităţii educative şi a conduitei dirigintelui. 

 

Precondiț ii 

Cunoştinţe elementare din şcoală în domeniul pedagogiei/educaţiei; conceptul de elev, învăţător; conceptul de 

şcoală, familie, societate; relaţia elev – profesor – părinte; influenţa mediului educaţional asupra formării-dezvoltării 
elevului; treptele sistemului de învăţământ; personalitatea învăţătorului, rolurile şi funcţiile învăţătorului. 
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Conț inutul unităț ilor de curs 

1. Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte pedagogice fundamentale 
Tema 1. Definiri conceptuale 
Tema 2. Evoluț ia ș tiinț elor educaț iei  
Tema 3. Normativitatea pedagogică 
Tema 4. Taxonomia ș tiinț elor pedagogice. Pedagogia în sistemul de ș tiinț e socioumane 

2. Clasic şi modern în educaţie. Analiza acţiunii educaţionale. Formele generale ale educaţiei 
Tema 1. Tradiț ie ș i modernitate în educaț ie 
Tema 2. Funcț iile ș i caracteristicile educaț iei 
Tema 3. Structura ș i funcț ionarea educaț iei 
Tema 4. Interdependenț a formelor generale ale educaț iei 
Tema 5. Direcț ii de evoluț ie a educaț iei: educaț ie permanentă ș i autoeducaț ia 

3. Paradigmele pedagogiei – răspuns la problematica ştiinţelor educaţiei. Metodologia de cercetare specifică pedagogiei 
Tema 1. Paradigmele pedagogiei, definiri conceptuale. Modele de abordare a teoriilor care cercetează educaț ia 
Tema 2.  Paradigma pedagogiei esenț ei (etapele istorice)  
Tema 3. Paradigma pedagogiei existenț ei  
Tema 4. Magistrocentrismul, psihocentrismul, sociocentrismul, tehnocentrismul 
Tema 5. Paradigme ale pedagogii moderne ș i postmoderne 
Tema 6. Conceptul de metodologie de cercetare specifică pedagogiei 
Tema 7. Metodologia experimentală  
Tema 8. Metodologia hermeneutică 

4. Finalităţile educaţiei 
Tema 1.Conceptul pedagogic de finalitate a educaț iei 
 Tema 2. Problematica ș i funcț iile finalităț ilor educaț iei 
Tema 3. Clasificarea finalităț ilor. Finalităț i macro - ș i microstructurale 
Tem 4. Ierarhizarea ș i clasificarea obiectivelor educaț ionale 

5. Dimensiunile educaţiei. Modele de analiză a conţinuturilor generale ale educaţiei 
Tema 1. Conceptul pedagogic de conț inuturi generale ale educaț iei. Dimensiunile educaț iei. 
Tema 2. Educaț ia morală. Obiective, conț inut, metodologie 
Tema 3. Educaț ia intelectuală. Obiective, conț inut, metodologie 
Tema 4. Educaț ia tehnologică. Obiective, conț inut, metodologie 
Tema 5. Educaț ia estetică. Obiective, conț inut, metodologie 
Tema 6. Educaț ia psihofizică. Obiective, conț inut, metodologie 
Tema 7. Metode de educaț ie. 
Tema 8. Caracterul deschia al conț inuturilor – Noile educaț ii 

6. Sistemul de educaţie. Managementul educaţional 
Tema 1. Conceptele de sistem de educaț ie ș i sistem de învăț ământ. Structura de funcț ionare 
Tema 2. Tendinț e de evoluț ie a sistemului de învăț ământ 
Tema 3. Managementul educaț iei. Reforma sistemului de învăț ământ 

7. Agenţii educaţiei. Organizarea şi evaluarea activităţii educative 
Tema 1. Formarea profesorului: roluri, competenț e, stiluri 
Tema 2. Personalitatea elevului ș i comportamentul ș colar 
Tema 3.  Educabilitate. Factorii educabilităț ii: mediul, ereditatea, educaț ia. 
Tema 4. Educaț ia – factor determinant al dezvoltării personalităț ii 

8. Cultura mediatică în contextul provocărilor sociale  
Tema 1. Efectele influenț ei mass-media asupra formării-dezvoltării personalităț ii 
Tema 2. Tehnici de manipulare prezente în publicitate ș i mass-media 
Tema 3. Comunicare interactivă în procesul educaț ional 

9. Proiectarea şi realizarea acţiunii educaţionale. Tehnologii educaţionale 
Tema 1. Profesorul diriginte 
Tema 2. Proiectarea curriculară. Managementul pedagogic 
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Tema 3. Curriculum la dirigenț ie 
Tema 4. Tehnologii educaț ionale moderne 

10. Calitatea în educaţie. Evaluare de sistem/proces/resurse 
Tema 1. Conceptul de calitate în educaț ie 
Tema 2. Cadrul legal de asigurare a calităț ii. Codul educaț iei 
Tema 3. Principiile asigurării calităț ii  
Tema 4. Servicii de sprijin educaț ional centrate pe elev. Calitatea strategiilor educaț ionale 

Strategii de evaluare 
Conversaț ia euristică, dezbaterea,  proiectul individual (prezentare Power Point), investigaț ia, studiu de caz, portofoliul, 

referatul, autoevaluarea, testul de cunoș tinț e (scris/oral) .  
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală studenţilor în cadrul 

seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii: Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de cunoaştere;  Evaluare 2:  

proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor).  
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la examen va 
constitui 40 % din cota notei finale. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.  
2. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010; 
3. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Litera Internaţional, 2002; 
4. Macavei E. Pedagogie.Teoria educaţiei. Vol. I, II. Bucureşti: Aramis, 2001, 2002; 

5. Cojocaru-Borozan M., Papuc L. et. al. Teoria şi metodologia educaţiei. Suport de curs. Chişinău. 2006; 
6. Cojocaru-Borozan M., Papuc L. et. al.  Teoria educaţiei. Ghid metodologic. Chişinău. 2006;   
7. Guranda M. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Bucureşti: 2011; 
8. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Paralela 45, 2008.  

Opţională: 
1. Şerdean I. Pedagogie: compendiu. Ed. a II-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004; 
2. Pânişoară I.O. Comunicarea eficientă. Iaşi: Polirom, 2009; 
3. Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Polirom , Iaşi, 2006; 
4. Pânişoară I.O. Profesorul de succes. Iaşi: Polirom, 2009; 
5. Garştea N., Callo T., Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori. Chişinău: Epigraf. 2011 
6. www.edu.md 

 

 



 

 

9 

 

 

Denumirea programului de studii 141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Sisteme de operare şi arhitectura calculatoarelor 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs Burlacu Natalia, doctor, lector superior 

Cadre didactice implicate  

e-mail NatBurlacu@hotmail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.04 5 I I 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Sisteme de operare şi arhitectura calculatoarelor” contribuie la formarea competenţelor cognitive 

de prezentare, de aplicare şi de analiză critică a unităţilor de structură componente ale arhitecturii sistemelor 

de calcul. Pornind de la descrierea tipurilor de date folosite în arhitecturile de calcul se accentuează modalităţile 

aritmetice de tratare a datelor, se urmăreşte reliefarea decalajelor de performanţă dintre părţile funcţionale ale 

calculatorului în vederea căutării optimului de utilizare a acestuia. În acest curs studenţii vor însuşi noţiunile 

fundamentale despre structura sistemelor de operare, gestiunea resurselor fizice şi logice şi despre apelurile de 

sistem noţiunilor şi conceptelor fundamentale care stau la baza funcţionării sistemelor de operare Windows 

(3.x, Windows 7, 8, 8.1), Unix, SO cu interfaț ă text. Conţinutul lucrărilor de laborator elaborate vor avea 

tangenţă cu conţinuturi din curriculumul şcolar. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de a înţelege paradigmele si dezvoltările arhitecturale din domeniul sistemelor de 

operare moderne şi a criteriilor de optimizare a setului de instrucţiuni; de a cunoaşte tehnicile de proiectare 

ale arhitecturilor, de evaluare a performanţelor şi de optimizare a sistemelor de operare. De a releva 

aspectele teoretice ale sistemelor de operare, rolul şi funcţiile pe care le au componentele unui sistem de 

operare  

 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective cognitive 

şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere ale acestora, prin proiecte de software educaţionale individuale 

sau colectiv de perfecţionare profesională. 

 Competenţe de aplicare: de a utiliza unele metodologii eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare 

arhitecturală ale procesoarelor; de a dezvolta capacităţile de exploatare a resurselor sistemului de calcul sub 

sistemele de operare: Windows (3.x, Windows 7, 8, 8.1), Unix, SO cu interfaț ă text. 

 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală adecvate în 

curriculumul şcolar. 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând 

tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de 

comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu referire la tipologiile arhitecturale din domeniul de sisteme de operare 

moderne; să cunoască aspectele teoretice ale sistemelor de operare, rolul şi funcţiile pe care le au 

componentele unui sistem de operare  

 Să aplice performanţele personale dobândite din cunoştinţele la curs în proiecte de software educaţionale 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_3.x
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_3.x
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individuale sau colectiv de perfecţionare profesională la modulele prevăzute de curriculum şcolar. 

 Să utilizeze în mod profesional metodologiile eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare 

arhitecturală ale sistemelor de calcul. 

 Să aplice capacităţile sale de exploatare a resurselor sistemului de calcul sub sistemele de operare: Windows 

(3.x, Windows 7, 8, 8.1), Unix, SO cu interfaț ă text. 

 Să poată transpune în cod program aplicaţii software proprietare şi cu cod deschis utilizate în crearea de 

aplicaţii educaţionale privitoare la studierea arhitecturii calculatoarelor şi manipularea sistemelor de operare, 

inclusiv şi a celor publicate în limba engleză. 

 Să prezinte în format digital proiectele / laboratoarele elaborate, explicând procedeelor ș i metodele de 

elaborare a lucrării, argumentarea alegerii setului de instrumente p-u elaborarea proiectului, ect. 

Precondiţii 

Cursanţii trebuie să deţină: cunoştinţe de bază din cursul gimnazial / liceal de informatică, fizică, logică; 

abilităţi de utilizate ale aplicaţiilor generice în proiectarea şi procesarea datelor digitale. 

Unităţi de curs 

1. Introducere în arhitectura calculatoarelor şi sistemelor de operare (SO).  

2. SO: definiţii, componente, clasificări. Organizarea SO la nivel fizic şi logic.  

3. Resursele unui sistem de calcul. Partajarea resurselor. Gestionarea resurselor. Întreruperile fizice şi logice.  

4. Componenta de comandă şi control a SO. Componenta de serviciu a SO.  

5. Unitatea Centrală de Prelucrare. Unitatea centrală de prelucrare cu microprocesor.  

6. Microprocesorul – repere generale. Sistemul de operare Windows 7, 8. Sistemul de dosare şi fişiere 

Windows 7, 8. 

7. Programe utilitare ale sistemului Windows 7, 8.  

8. Administrarea proceselor. Administrarea datelor.  

9. Unitatea de memorie. Memoria – componenta de bază a unui sistem de calcul. Memorie internă şi 

externă. Organizarea ierarhică a memoriei calculatorului. Administrarea memoriei. Interfeţe de Intrare/Ieşire. 

SO Unix. Introducere în SO UNIX.  

10. Iniţiere în Arhitectura calculatoarelor. Calculatorul numeric. Ierarhia de nivele a unui calculator modern.  

11. Bazele aritmetice ale calculatoarelor. Noţiune de sistem de numeraţie. Reprezentarea în calculator a 

numerelor întregi. Numerele întregi fără semn. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive; prelegeri dezbateri; lucrări de laborator; referate, portofolii 

plasate pe platforma de învăț are Moodle; proiecte; consultaţii; învăţarea prin cooperare; explicaţia; dialogul 

profesor-student. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor lucrărilor 

de laborator elaborate în regim de contact (la ore) pe platforma de învăț are Moodle, participarea la discuţii, 

referate, portofolii plasate pe platforma de învăț are Moodle.  

Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, participarea la 

discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme. 

Evaluarea finală de examen se realizează prin lucrare scrisă care cuprinde: subiecte teoretice (descriptive): 50 

%; exerciţii / probleme de proiectare (aplicative): 50%. Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% - lucrarea finală de examen, 30% - nota medie a lucrărilor de laborator efectuate şi a eventualelor 

prezentări de rapoarte, referate, participări la discuţii; 30% - nota evaluărilor continue. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Katherine Murray. Manual de Windows 8. Teora, 2012. ISBN13: 9789732013380. 320 p. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_3.x
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2. Cristian VIDRAŞCU. SISTEME DE OPERARE. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. Iaşi, 2006. În: 

http://www.spelenadoamna.ro/fisiere/ManualID-SO1.pdf 230 p. (Vizitat: 14/12/2015). 

3. Lidia POPOV. TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE. Modulul: Sistemul de operare, Microsoft Windows 7. În: 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/popov/tehnologii1.pdf 208 p. (Vizitat: 14/12/2015). 

4. Burlacu Natalia. Sisteme de operare. PARTEA I. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Tipografia 

UPS “Ion Creangă”, Chişinău 2006.  

5. E. Varaniţa. Arhitectura calculatoarelor. Suport de curs. Tipografia. UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2006. 

 

Opţională: 

1. Windows 7. Tuning si sfaturi de configurare. 3D Media Communications, 2011. ISBN-13: 5948490250282. 

 212 p. 

2.  Steve Johnson. Microsoft Windows 7. Editura: Niculescu, Bucureşti-2010. 

3. Z. Baruch. Arhitectura calculatoarelor. Cluj-Napoca, Ed. Todesco, 2011. 

4. D. Gorgan. Gh. Sebestyen. Structura calculatoarelor. Cluj-Napoca, Ed. Albastră, 2010. 

5. SISTEME DE OPERARE. În: http://gate.upm.ro/os/DOCs/Course/curs_sisteme_operare.pdf (Vizitat: 

14/12/2015). 

6. DAN ROTAR. SISTEME DE OPERARE. Note de curs. Îndrumar de laborator. EDITURA ALMA MATER BACĂU, 

2007. 145 p. În: http://bogdanelb.files.wordpress.com/2009/12/sisteme20de20operare.pdf (Vizitat: 

14/12/2015). 

7. Dragos Acostachioaie. Administrarea si configurarea sistemelor Linux. Editura: Polirom, 2002. ISBN13: 

9789736839863. 272 p. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Aplicaţii generice 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs doctor, Chiriac Tatiana 

Cadre didactice implicate  

e-mail tcroitor_2000@yahoo.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.05 5 I I 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Aplicaţii generice” contribuie la formarea competenţelor cognitive şi de aplicare privind utilizarea 

produselor software specializate (editoare de texte, tabele de calcul, prezentări electronice) în prezentarea şi 

gestionarea informaţiei prin documente, tabele electronice, grafice, prezentări electronice în procesul de 

proiectare şi realizare a activităţilor de predare-învăţare-evaluare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de procesare a informaţiei, având la bază produse program specializate în editarea 

informaţiei electronice. 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază, privind activitatea de procesare a 

informaţiei în cadrul aplicaţiilor specializate şi aplicarea acestora în elaborarea documentelor electronice în 

diferit format.  

 Competenţe de aplicare: de utilizare a aplicaţiilor generice relevante în proiectarea, crearea şi editarea de 

documente electronice în diferit format.  

 Competenţe de analiză: de evaluare critică a posibilităţilor TIC, care pot fi integrate în elaborarea diferitor 

tipuri de documente electronice. 

Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi concisă, oral şi în scris, utilizând 

tehnologia informaţiei şi de comunicaţii în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de 

comunicare într-o limbă străină în vederea de a citi şi de a înţelege destinaţia corectă a meniurilor şi 

operaţiilor din programele aplicative. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu privire la aplicaţiile software specializate în crearea documentelor electronice 

în diferit format (editoare de texte, tabele de calcul, prezentări electronice). 

 Să elaboreze documente digitale cu un program de editare text şi să aplice operaţiile de bază şi modalităţi 

avansate necesare prelucrării unui document în format textual.  

 Să aplice facilităţile unui program de calcul tabelar în crearea tabelelor, în efectuarea calculelor simple sau 
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mai complicate în funcţie de cerinţele problemei de rezolvat. 

 Să aplice în mod profesional tehnicile de prezentare şi să utilizeze posibilităţile multimedia puse la dispoziţie 

de un program pentru realizarea prezentărilor.  

 Să utilizeze unele facilităţi avansate ale aplicaţiilor software destinate creării documentelor electronice 

interactive în diferit format. 

Să demonstreze capacităţi de căutare şi selectare a informaţiilor relevante cu ajutorul motoarelor de căutare 

ale Internetului. 

Precondiţii 

Cursanţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 aplicaţiile grafice utilizate în procesarea imaginilor;  

 utilizarea posibilităţilor de navigare în mediul Internet. 

Unităţi de curs 

1. Introducere. Integrarea cursului în programul de studii (finalităţile cursului şi modalităţile de lucru în cadrul 

cursului). 

2. Posibilităţile de bază şi avansate ale unui editor de text în formatarea documentelor. 

3. Facilităţile unui program de calcul tabelar în calculul şi prezentarea grafică a datelor. 

4. Posibilităţile multimedia ale unei aplicaţii de elaborare a prezentărilor electronice. Elaborarea prezentărilor 

electronice interactive.  

5. Integrarea elementelor de bază ale limbajului de programare Visual Basic for Applications (VBA). Elaborarea 

aplicaţiilor educaţionale interactive. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive; 

 gestionarea conţinuturilor educaţionale pe platforma Moodle;  

 lucrări de laborator; 

 portofolii electronice, lucrări individuale. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin teste sumative (nr.1 şi nr.2), lucrări de laborator şi lucrări individuale.  

Lucrarea finală de examen reprezintă o formă practică şi constă în crearea unor documente de tip document, 

tabel electronic şi prezentare electronică pe o temă specifică domeniului de specialitate, care să satisfacă anumite 

criterii. 

Nota finală constă din componentele: 40% - lucrarea finală de examen, 40% - teste sumative, 20% - realizarea 

lucrărilor de laborator şi lucrărilor individuale. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Chiriac Tatiana, Aplicaţii generice (suport de curs), Univ.Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Teacher 

Education Review and Update of Curriculum. –Chişinău: Continental Grup, 2014 (F.E.-P. „Tipografia 

Centrală”). – 128p. ISBN 978-9975-4361-8-2. 

2. Chiriac Tatiana, Aplicaţii generice, suport de curs electronic, plasat pe platforma universitară 
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http://moodle.upsc.md  

3. Pagina oficială Office.com, Ghidul de asistenţă cu aplicaţiile MS Office 2010. http://office.microsoft.com/ 

(accesat 01.08.2013-01.08.2015). 

4. Word 2010 Tutorials, http://www.word-2010.com/ (accesat 30.08.2015). 

5. Excel 2010 Tutorials, http://www.excel-2010.com/ (accesat 31.08.2015). 

6. Microsoft PowerPoint 2010 Tutorials, http://www.powerpoint-2010.com/ (accesat 05.08.2015). 

Opţională: 

1. Caisîn S. et all, Iniţiere în utilizarea ICT în şcoală. Suport didactic pentru profesori. Partea II, Chişinău 2007. 

2. Sandor K., Excel 2000. Ghid de utilizare. Ed. Albastra, Cluj-Napoca, 2001. 

3. TIC în educaţie, Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, 

Modul 5, 

http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%205%20TIC%20in%20educatie.

pdf. (accesat 10.03.2015). 

4. Microsoft Excel 2010, Formulas & Functions, https://www.usd.edu/academics/center-for-teaching-and-

learning/upload/Excel-3-Formulas-and-Functions.pdf. (accesat 01.07.2015). 

. 

 

http://moodle.upsc.md/
http://office.microsoft.com/
http://www.word-2010.com/
http://www.excel-2010.com/
http://www.powerpoint-2010.com/
http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%205%20TIC%20in%20educatie.pdf
http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%205%20TIC%20in%20educatie.pdf
https://www.usd.edu/academics/center-for-teaching-and-learning/upload/Excel-3-Formulas-and-Functions.pdf
https://www.usd.edu/academics/center-for-teaching-and-learning/upload/Excel-3-Formulas-and-Functions.pdf
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Denumirea programului de studii 141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Limba engleză şi comunicare 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Catedra Limba Engleză 

Titular de curs Grădinari Galina, dr., conf. univ. ; Gangan Olesea, lector;  

Cadre didactice implicate 
Baltag Veronica, lector superior; Nicolaev Eudochia, lector superior; 

Tatiana Yavuz, doctor; Cravcenco Tatiana, lector superior. 

e-mail gradinarigalina@yahoo.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

G.01.A06-

G.02.A.16 

6 III V 180 120 60 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul urmăreşte formarea cunoştinţelor si competenţelor lingvistice din domeniile: fonetică; gramatică şi 

morfologie; sintaxă; scrierea dictărilor, rezumatelor, compunerilor şi eseurilor; comunicarea pe diverse teme care 

reflectă posedarea limbajului tematic şi de specialitate; lectura individuală a literaturii adaptate şi în original. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 recunoasterea diverselor structuri şi noţiuni gramaticale. 

 argumentarea utilizarii anumitor selectări, concluzii, idei, reguli; 

 efectuarea traducerii sincronică; 

 servirea corecta de unităţi gramaticale şi scriere; 

 dezvoltarea trecerii de la o concepţie simplă la alta mai complexă  cu o sferă mai largă; 

 proiectarea unei schiţe sau unui plan de producere şi reproducere a unui text, operă; 

 extinderea deprinderilor de scriere a unei compuneri, eseu; 

 distingerea  modelelor fundamentale de intonaţie; 

 recunoasterea diferitelor varietăţi nestandarte în vorbirea orală; 

 identificarea elementelor de diferenţiere în perceperea, recepţia şi producerea morfemelor (3rd person, 

singular, plural, possessive, past); 

 determinarea lexicului uzual reieşind din context; 

 reproducerea  expresiva şi fluenta; 

 argumentarea structurilor noi prin aplicarea parafrazei; 

 utilizarea unui vocabular uzual şi de specialitate; 

 crearea dialogurilor, situaţiilor  în baza structurilor  studiate; 

 clasificarea vocabularului studiat după diverse criterii gramaticale şi semantice; 

 prezicerea  evenimentelor, situaţiilor, caracterelor în cadrul citirii şi audierii; 

 inventarea unui sistem de valori şi contexte cognitive.  

Finalităţi de studii 

 Sa producă dialoguri, situaţii de comunicare şi alte texte în baza materialelor studiate. 

 Să utilizeze un vocabular uzual la temele propuse si de specialitate;  

 Să determine sensul cuvintelor noi reieşind din context. 

 Să formeze deprinderi de citire şi traducere expresivă şi fluentă;  

 Să utilizeze corect structurile gramaticale în comunicare şi scriere; 

 Sa aplice cunoştinţele acumulate la nivel de comunicare, discuţie, scriere corectă, coerenţă şi fluenţă; 

 Să distingă  modele fundamentale de intonaţie; 

 Să posede deprinderi de audiere şi percepere a informaţiei audiate; 

 Să identifice diverse structuri şi noţiuni gramaticale; 



 

 

16 

 

 

Precondiţii 

Studenţii trebuie să posede cunoştinţe temeinice de limbă engleză (fonetică, gramatică, lexic, comunicare); 

trebuie sa fie capabili sa utilizeze informaţia însuşită pe parcursul anului I şi II în contexte proprii (dialoguri, 

comunicări, dezbateri, studii de caz, eseuri, referate ştiinţifice) şi să citească texte originale de autori englezi şi 

americani. 

Unităţi de curs 

Revision of Tenses; Gerund, Infinitive, Particple; Passive Voice; Sequece of Tenses; Conditonal Sentences; Wish-

Sentences; System of Edcation in the UK, the USA and in Moldova; Arts; Bringing Up Children – Teaching 

Responsibility; Types of Discipline; Modern Technologies; Man and Nature; Will TV Outshine Books; Outstanding 

People; Customs and Traditions; All the World Is a Stage. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

 

Chestionare orală, lucrări scrise, lucrări practice, eseuri tematice. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă 

În contextul evaluării curriculare se vor efectua următoarele tipurilor de evaluare: evaluarea iniţială, care se realizează 

la începutul semestrului; evaluarea formativă realizată pe parcursul orelor practice. 

Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. 

Evaluarea finală de examen 

Evaluarea finală este exprimată prin notă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte). 

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor la disciplina dată sunt elaborate în baza obiectivelor curriculare. 

Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40 % din cota notei finale. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Arakin V. D. Practical Course of English (1st year), Higher School Publishing House, Moscow, 2000. 

2. Rivers, W., Temperley, M. 1978. A Practical guide to the teaching of English as a second foreign language. New 

York: Oxford University Press. Leech, G. 1980. A communicative grammar of English. London. Longman. 

Opţională: 

3. Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press, 1985. 

4. Soars John and Liz, Headway, Oxford University Press: elementary. 

5. Wacyn-Jones T., Target Vocabulary, Penguin Books, Harmondsworth, 1994 
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Denumirea programului de studii 
141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul 
I 

Denumirea cursului Psihologia generală 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea de psihologie, Catedra de psihologie 

Titular de curs Sîrbu Maria (Pleşca), conf., dr. 

Cadre didactice implicate Sîrbu Maria (Pleşca), conf., dr. 

e-mail  

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.01.O.07 3 I I 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

        La cursul Psihologia generală, care face parte din pachetul de discipline psihopedagogice, studenţii se 

vor familiariza cu conceptualizarea fenomenelor/proceselor psihice (procesele psihice sunt abordate şi 

discutate într-o ordine logică, pornind de la cele bazale (senzaţii şi percepţii) către procesele cognitive 

superioare (gândirea) la cele de reglare (emoţiile, motivaţia); vor cunoaşte metodele şi modelele sale 

explicative, problematica complexă a personalităţii şi posibilităţile de utilizare a lor pentru cunoaşterea 

proprie şi a altor persoane. Studenţii vor asimila strategii de influenţare (reglare) a comportamentului 

propriu şi al grupului. Aplicaț iile elaborate vor contribui la profesionalizarea lor privind activitatea instructiv-

educativă din şcoală.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea proprietăţilor şi legilor diverselor categorii 

de procese, stări, însuşiri şi structuri psihice; va şti cum să utilizeze conceptele specifice ştiinţei psihologice 

pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa 

reală. 

 Competenţe de învăț are: se exprimă în capacitatea de a asimila informaţia psihologică din diferite surse 

în vederea organizării unui demers didactic eficient, conform obiectivelor enunţate;  în identificarea 

interacţiunilor complexe dintre toate componentele sistemului psihic uman; în formularea  de obiective 

cognitive şi alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor. 

 Competenț e de aplicare: studentul va aplica cunoştinţele specifice ştiinţei psihologice în rezolvarea unor 

situaţii şcolare – problemă, în elaborarea profilului psihologic a propriei personalităţi şi a personalităţii 

celorlalţi, în identificarea unor trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în activitate; în capacitatea de a 

realiza transferuri interdisciplinare (literatură, istorie) pentru analiza unor tipuri de comportament uman.  

 Competenț e de analiză: se vor manifesta prin creşterea abilităţilor de organizare sistematică a datelor 

şi cunoştinţelor din acest domeniu; în identificarea complexităţii fenomenelor  psihice  comparativ  cu  

cele studiate de alte ştiinţe; în determinarea unor parametri de autoevaluare şi evaluare reciprocă a 

cunoştinţelor; în analiza posibilităţile de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie.  

 Competenț e de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima în limba maternă într-o manieră 

clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând limbajul specific psihologiei în diverse contexte socio-culturale ș i 

profesionale; în abilităţile de a realiza convorbiri, expuneri, caracterizări de factură psihologică şi de a 

reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj psihologic.  

 Competenţe la nivel de integrare: se dovedesc prin capacitatea de folosire  independentă  a  

informaţiilor oferite de acest curs şi de alte surse în activităţile didactice printr-o viziune sistematică asupra 

vieţii psihice umane. 
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Finalităţi de studii 

 Să identifice interacţiunile complexe dintre toate componentele sistemului psihic uman şi să caracterizeze 

rolul lor în evoluţia personalităţii. 

 Să utilizeze cunoştinţele de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de viaţă. 

 Să elaboreze profilul psihologic al propriei personalităţi şi a personalităţii celorlalţi.  

 Să identifice, prin cooperare cu ceilalţi, unele trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în activitatea 

şcolară.  

 Să evalueza unele tipuri de comportament psihosocial în contexte situaţionale date.  

 Să folosească cunoştinţele psihologice în influenţarea (reglarea) comportamentului propriu şi al grupului.  

 Să facă dovada unei viziuni holistice asupra rolurilor acestei  ştiinţe în optimizarea procesului instructiv-

educativ, a vieţii şi activităţii oamenilor. 

 Să aprecieze contribuţia psihologiei în procesul educaţiei, în general, şi în  procesul propriei formări, în 

special.  

 

Precondiț ii 

 Pentru a asculta acest curs, studenţii trebuie să posede limba de instruire.  

 Studenţii au nevoie de abilităţii de analiză, abstractizare, sinteză şi generalizare a datelor şi informaţiilor 

ştiinţifice. 

 Le vor fi solicitate cunoştinţele din domeniul Pedagogiei, Limbii şi literaturii române, Istoriei.  

 Lectura fiecărui modul şi realizarea conştientă a lucrărilor de evaluare garantează nivele înalte de 

intelegere a conţinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline. 

Conț inutul unităț ilor de curs 

Tema 1. Domeniul şi obiectul de cercetare al psihologiei.  

 Definirea psihologiei. Şcoli şi orientări psihologice.  

 Psihicul ca obiect de studiu al psihologiei.  

 Sistemul psihic uman şi nivelurile lui de organizare.  

 Raportul psihic – creier.    

 Statutul actual al psihologiei ca ştiinţă Ramurile aplicative ale psihologiei. Importanţa psihologiei.  

 Metodele de cercetare ale psihologiei. 

Tema 2. Senzaţiile. 

 Senzaţiile ca cele mai simple procese informaţionale.  

 Legile generale ale senzaţiilor. Imaginea senzorială.  

 Principalele categorii de senzaţii umane. 

       Tema 3. Percepţiile.  

 Percepţiile ca procese senzoriale complexe.  

 Asemănările şi deosebirile dintre senzaţie şi percepţie.  

 Legile generale ale percepţiilor. Particularităţile imaginii perceptive.  

 Rolurile percepţiilor în activitatea omului.  

 Observaţia şi spiritul de observaţie.  

 Învăţarea perceptivă.  

 Erori perceptive. 

      Tema 4. Reprezentările ca procese senzoriale superioare.  

 Reprezentările ca procese senzoriale superioare. 

 Definirea şi caracterizarea reprezentărilor.  

 Particularităţile imaginii reprezentării. Funcţiile reprezentărilor.  

 Rolul reprezentărilor în activitatea mintală. 

      Tema 5. Gândirea.  

 Gândirea şi locul său central în structura intelectului uman.  

 Caracterizarea psihologică a gândirii.  
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 Operaţiile generale ale gândirii.  

 Noţiunile ca unităţi informaţionale de bază.  

 Procesul formării lor.  

 Înţelegerea ca activitate a gândirii.  

 Rezolvarea problemelor ca activitate principală a gândirii.  

     Tema 6. Memoria.  

 Definirea memoriei şi a locului ei în viaţa psihică umană.  

 Procesul memorării.  

 Procesul păstrării.  

 Procesul reactualizării.  

 Rolurile fundamentale ale memoriei.  

 Uitarea, formele, cauzele şi căile limitării ei.  

     Tema 7. Imaginaţia.  

 Definirea şi caracterizarea generală a imaginaţiei.  

 Procedeele imaginaţiei.  

 Caracteristicile produselor imaginative.  

 Formele principale ale imaginaţiei şi rolurile lor.  

 Imaginaţia ca proces al creativităţii.  

 Rolul şi factorii creativităţii. 

 Structura creativităţii.  

 Niveluri şi stadii ale creativităţii (după C. W. Taylor şi G. Wallas).  

 Dezvoltarea creativităţii. 

     Tema 8. Motivaţia.  

 Definirea şi caracterizarea generală a motivaţiei.  

 Formele motivaţiei.  

 Relaţia dintre motivaţie şi performanţă in activitate.  

     Tema 9. Afectivitatea.  

 Definirea şi caracterizarea generală a afectivităţii.  

 Proprietăţile generale ale proceselor afective.  

 Clasificarea proceselor afective.  

 Rolurile proceselor afective în viaţa psihică umană. 

      Tema 10. Limbajul.   

 Comunicare, limbă, limbaj.  

 Funcţiile limbajului.  

 Formele principale ale limbajului. 

     Tema 11. Atenţia.  

 Definirea şi caracterizarea generală a atenţiei.  

 Formele atenţiei.  

 Insuşirile atenţiei. 

      Tema 12. Voinţa.  

 Voinţa ca mecanism superior de autoreglare. 

 Structura şi fazele acţiunilor voluntare. 

 Calităţile voinţei. 

     Tema 13. Personalitatea.  

 Conceptele de om, individ, personalitate, individualitate.  

 Structura şi orientările personalităţii.  

 Spiritul activ al personalităţii.  

 Locul şi rolul relaţiilor interpersonale în structura personalităţii.  

 Tipuri de relaţii interpersonale.  

     Tema 14. Temperamentul.  

 Particularităţile psihologice ale temperamentelor (după K.Yung şi H.J.Eysentk).  

 Portretele temperamentele.  

 Temperamentul şi stilul individual al activităţii. 
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     Tema 15. Caracterul.  

 Definirea caracterului.  

 Componentele de bază ale caracterului.  

 Sistemul de atitudini.  

 Structuri caracteriale şi profiluri psihomorale.  

 Caracterul şi temperamentul. 

     Tema 16. Aptitudinile.  

 Latura instrumental – operaţională a personalităţii.  

 Condiţionarea aptitudinilor (dotaţia nativă) şi modelarea prilejuită de învăţare. 

 Clasificarea aptitudinilor.  

 Intelegenţa ca aptitudine generală. 

Strategii de evaluare 

     Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de 

la seminare, participarea la discuţii, portofolii. 

     Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă: 1) lucrare practică; 2) 

test de cunoştinţe, evaluarea portofoliului, participarea la discuţii în timpul orelor.  

     Evaluarea finală se va face în formă de examen. Se va aplica un test ce conţine itemi orientaţi spre 

prezentarea unui răspuns complet care să conţină viziunea de ansamblu asupra tematicii psihologiei 

generale. 

      Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota 

medie de la evaluările scrise şi orale.  

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 

2002. 

2. Bonchiş, E.,(coord.), Psihologie generală, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2006. 

3. Buicu, G., Psihologia generală. Psihologia comportamentului, Tg. Mureş, 2013. 

4. Cosmovici, A., Psihologia generală, Iaşi, 1996. 

5. Crăciunescu, R., Psihologie generală, Tipografia Universităţii Craiova, 2001.  

6. Golu M., Fundamentele psihologiei, vol.1 - 2, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2005. 

7. Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002. 

8. Golu, M., Dicu, A., Introducere în psihologie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005. 

9. Reuchlin, M., Psihologie generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999. 

10. Sillamy N., Dicţionar de psihologie, Univ. enciclopedic, Buc., 1996. 

11. Zlate M., Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 

12. Zlate M., Psihologia mecanismelor cognitive, Iaşi,  1999. 

        Opţională: 

1. Baddeley, A., Memoria umană, , Bucureşti, 1998.  

2. David, D., Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass- media, practica clinică 

şi juridică. Dacia: Cluj-Napoca, 2000. 

3. Lungu, N., Psihologie experimentală. Bucureşti, 2003 

4. Malim, T., Procese cognitive. Bucureşti, 1999.  

5. Miclea M., Psihologia cognitivă, Cluj – Napoca, 1999. 

6. Opre, A., Inconştientul Cognitiv. Ed. ASCR: Cluj-Napoca, 2002.  

7. Opre, A., Introducere în teoriile personalităţii. Editura ASCR: Cluj Napoca, 2003.  

8. Hayes, N. Şi Orell, Sue, Introducere în psihologie. Bucureşti, Editura All, 2010. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Educaț ie Fizică 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Educaț ie Fizică 

Titular de curs C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ. 

Cadre didactice implicate A.Anghel, I.Ț apu, A.Lungu, M.Bodiu 

e-mail ciorbaconst@yahoo.com 

 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite 
ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

G.01.A.08 
G.02.A.17 

  - I 1-2 60        60  

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studenț esc duc un mod de viaț ă 
sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în faț a calculatoarelor, televizoarelor, la orele de curs ș i 
aș a mai departe, starea fizică ș i funcț ională a acestora este una destul de ș ubredă. Conform actelor 
normative, în cadrul instituț iilor de învăț ământ superior, cursurile de educaț ie fizică sunt foarte limitate în 
numărul de ore (2 pe săptămână) ș i sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea 
nivelului pregătirii fizice ș i funcț ionale a acestora.  

Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” este o instituţie de orientare pedagogică, ori cursul de 
EDUCAȚ IE FIZICĂ este unul important pentru cultivarea modului sănătos de viaț ă a  cetăţeanului, care îl va 
promova în rândurile elevilor. 

 Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, capabile să facă 
faț ă tuturor condiț iilor de viaț ă. Cursul are conexiune cu disciplinele de pedagogie, economie, biologie, 
fiziologie, psihologie unde componenta asanativă este una foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice 
din Republica Moldova.. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

- Cunoaştere 

 Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni ș i noț iuni din domeniul educaț iei fizice; 
 Familiarizarea studenț ilor cu cele mai avansate metodologii în domeniul educaț iei fizice universitare; 
 Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exerciț iului fizic; 

- Capacităţi 

 Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condiț iile actuale; 

 Însuşirea metodicilor de practicare a exerciț iului fizic în funcț ie de scopurile puse în faț a sa; 

 Însuș irea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale; 

 Însuș irea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcț ionale. 

- Atitudini 

 A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exerciț iului fizic în regimul zilei; 
 Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exerciț iului fizic; 
 Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exerciț iului fizic; 
 Trezirea interesului faț ă de modul sănătos de viaț ă; 

 
 

Finalităţi de studii 
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 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice; 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice; 

 Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcț ionale; 

 Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciț ii fizice pentru diferite grupuri de muș chi; 

 Să cunoască modalităț ile organizării practicării independente a exerciț iului fizic; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice; 

 Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcț ionale; 

 Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională; 

 Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue. 

Precondiț ii 

 
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exerciț iului fizic, să fie în stare să 
selecteze complexe de mijloace  fizice pentru organizarea ș i desfăș urarea activităț ilor motrice la lecț iile 
de educaț ie fizică, la lecț iile independente, lucrul individual la domiciliu etc. 
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii fizice, nivelului 
dezvoltării fizice, precum ș i a nivelului pregătirii funcț ionale. 
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice ș i practice al studenţilor, iar la finele 
acestora se va evalua prin calificativul ”admis” – ”respins”.  

Conț inutul unităț ilor de curs 

     
TEMA 1.CARACTERISTICA SISTEMULUI NAŢIONAL  
                    DE EDUCAŢIE FIZICĂ Ș I SPORT (2 ORE) 
  Noţiunile de bază ale sistemului naţional de educaţie fizică ș i sport. Principiile sistemului 

naţional de educaţie fizică ș i sport. 
Caracteristica verigilor de bază a sistemului naţional de educaţie fizică ș i sport. Unitatea 

metodologică de funcţionare a sistemului naţional de educaţie fizică ș i sport. Educaț ia fizică în 
instituț iile de învăț ământ superior. 

TEMA 2. BASCHETUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚ IEI  
                 FIZCE UNIVERSITARE (12 ORE) 

 Învăț area ș i perfeciț onarea deplasărilor – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea pasărilor – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea aruncărilor la coș  – 4 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea driblingului – 2 ore; 
 Sistemele de joc bilateral – 2 ore. 

TEMA 3. VOLEIUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚ IEI FIZCE   
                 UNIVERSITARE(12 ORE) 

 Învăț area ș i perfeciț onarea deplasărilor – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea pasărilor – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea serviciilor – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea preluărilor – 2 ore; 
 Sistemele de joc bilateral – 4 ore. 

TEMA 4. BADMINTONUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚ IEI  
                 FIZCE UNIVERSITARE (12 ORE) 

 Învăț area ș i perfeciț onarea deplasărilor – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea serviciului – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea loviturilor – 4 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea preluărilor – 2 ore; 
 Sistemele de joc bilateral – 2 ore. 

TEMA 5. ATLETISMUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚ IEI   
                 FIZCE UNIVERSITARE (12 ORE) 

 Învăț area ș i perfeciț onarea alergătilor pe distanț e mici – 2 ore; 
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 Învăț area ș i perfeciț onarea alergătilor pe distanț e mari – 2 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea aruncărilor (mingea de tenis, grenadei) – 4 ore; 
 Învăț area ș i perfeciț onarea săriturilor (înălț ime, în lungime) – 2 ore; 
 Alergări de ș tafetă – 2 ore. 

TEMA 6. PREGĂTIREA FIZICĂ GENERALĂ – 10 ORE 
 Dezvoltarea forț ei musculare – 2 ore. 

o Exerciţii cu învingerea greutăţii corpului propriu.  
o Exerciţii cu greutăţi: cu haltere mici (1-2 kg); cu haltere mari (30% - 80% din 

greutatea corpului); exerciţii cu mingile medicinale 3-5 kg; exerciţii de pase cu mingi 
medicinale 1-3 kg;  

o exerciţii cu rezistenţa partenerului. 
o Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea forţei: lupta cu băţul; lupta călăreţilor; lupta 

cocoşilor etc. De-a capra „Huştiuliuc". 
 Dezvoltarea vitezei de deplasare – 2 ore; 

o Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de deplasare: alergare cu viteză maximă cu 
ridicarea genunchilor la piept; alergare cu sprijin la perete; sărituri de pe loc, cu 
ridicarea genunchilor la piept. Jocuri şi ştafete cu alergări, sărituri. 

o Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de reacţie: Exerciţii în regim de viteză pentru 
învăţarea şi consolidarea elementelor fundamentale ale apărării şi atacului: marcarea, 
demarcarea, intercepţia. 

o Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea vitezei de deplasare, reacţie; „Jocuri" de viteză. 
o Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de repetiţie. 
o Accelerări repetate: 10x25 m ; 8x25 m ;  
o Alergare accelerată pe 200 m ;  
o Alergare de suveică 4x30 m etc. 
o Jocuri dinamice: „Petişoare în mers", „Ziua şi noaptea", „Ştafeta circulară", „Suveica", 

„Petişoare sportive", „Vrabia, albina, vânătorul", „Cursa cu numere". 
 Dezvoltarea rezistenț ei – 2 ore. 

o Practicarea crosurilor pe diverse distanţe  
(1500-3000 m);  

o alergare de fond (2000-5000 m);  
o alergare cu învingerea obstacolelor (1000-3000 m). 
o Exerciţii de alergare pentru dezvoltarea rezistenţei în regim de viteză 3x60 m; 2x200 

m ; 300 m ; 600 m ; 1000 m. 
o Joc bilateral, „Suveica" şi „Năvodul",  
o Joc bilateral 3x3". 

 Dezvoltarea îndemânării – 2 ore; 
o Exerciţii combinate la aparatele de gimnastică; 
o  exerciţii acrobatice. 
o Sărituri şi aruncări.  
o Jocuri dinamice şi ştafete.  
o Exerciţii specifice jocurilor de tenis, fotbal, volei, baschet. 

 Dezvoltarea supleț ei – 2 ore 
o Exerciţii pentru mobilitatea articulaţiilor coxofemurală, mâinilor şi a coloanei 

vertebrale;  
o cu mingi medicinale З kg, cu coarda.  
o Exerciţii specifice gimnasticii şi acrobaticii. 

Strategii de evaluare 

Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, 
tactic, motric, teoretic), evaluarea stării funcț ionale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul 
Sergent), evaluarea nivelului pregătirii practico-metodice (desfăș urarea antrenamentelor sportive), 
evaluarea la concursuri sportive 

Bibliografia: 
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Obligatorie: 

1. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed. 
Printech, 2000, 265 p. 
2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conț inutului învăț ământului superior de cultură fizică. ț tiinț a 
culturii fizice. Chiț inău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606. 
3. Ciorbă Constantin. Teoria ș i metodica educaț iei fizice. Chiș inău, Valinex, 2016, 140 p 
 

Opţională: 

1. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecț ii). Chiș inău, ”Valinex”, 2007 - 152 
p. 

2. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Piteș ti, 2001, 290 p. 
3. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chiș inău 2007. 
4. Roman,  D.,  Rugină,  Gh.,  -  Metodica  predării  exerciţiilor  de  atletism,  Editura  Fundaţiei  
România  de  Mâine, Bucureşti,  2001  
5. Petrescu,  T.,  Gheorghe,  D.,  Sabău, E.,  - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România 
de Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p. 
6.  Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului   Protecţia civilă 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

 Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Lidia Cojocari, dr., conferienţiar universitar  

Cadre didactice implicate 
Iurie Cibric,  lector superior universitar 

Aliona Boţan, lector universitar 

e-mail lidiac@mail.ru; cibric67@mail.ru; 

 

Codul 
cursului 
 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestru
l  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

G.01.A.09 - I I, II 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

         Prezentul curs prezintă  o  parte integră a procesului instructiv educativ şi vine să faciliteze însuşirea 
cunoştinţelor, deprinderilor practice şi perfecţionarea calităţilor manageriale ale studenţilor în vederea realizării 
măsurilor de protecţie şi intervenţie privind protecţia populaţiei, valorilor culturale şi bunurilor materiale în caz 
de calamităţi naturale, catastrofe şi avarii cu caracter tehnogenic. Cursul se adresează studenţilor, în egală 
măsură, atât pentru comportamentul individual, cât mai ales pentru coordonarea eforturilor unor microgrupuri, 
în cazul instituirii unor situaţii excepţionale. Cursul  răspunde nevoii permanente de cunoaştere, de către 
studenţi, a actelor normative care reglementează comportamentul acestora în caz de dezastre, relaţiile cu 
instituţiile de profil ale statului, drepturile şi obligaţiile acestora rezultate din asemenea relaţii. 
         Necesitatea acestui curs rezidă din faptul că în acest domeniu vast al protecţiei populaţiei şi valorilor 
materiale se utilizează noţiuni, concepte, principii şi proceduri operaţionale cu caracter de noutate, iar complexul 
material bibliografic, din ţară şi din străinătate, se impune a fi sistematizat şi adaptat, în permanenţă, la desele 
noutăţi survenite în realitatea economico-socială a ţării. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice:  de căutare, de aplicare şi analiză critică a informaţiei din diferite surse, de 
utilizare a diferitor metode de structuralizare a informaţiei primare şi modificare a nucleului informaţional,  
referitoare  la  securitatea vieţii umane şi bunurilor materiale, acţiunile şi măsrile de protecţie individuală 
şi colectivă în situaţiile ce pun în pericol viaţa umană.   

 Competenţe de aplicare: de a aplica cunoştinţele obţinute în viaţa cotidiană, în activitatea profesională. 
 Competenţe de analiză: de a evalua şi analiza rezultatele obţinute practice, care reflectă măsurile de 

acordare a primului ajutor sinestraşilor, criteriile de apreciere a situaţiilor excepţionale ce pun în pericol 

viaţa. 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv 
utilizând tehnologiile informaţionale şi de comunicare, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale. 

Finalităţi de studii 

 Să descrie esenţa noţiuniunilor din sfera protecţiei civile, din domeniul legislaţiei ce reglementează 
activitatea cetăţenilor pe linia protecţiei civile. 

 Să identifice semnalele de înştiinţare ale  protecţie Civile. 
 Să posede cunoştinţe şi deprinderi practice în domeniul organizării protecţiei populaţiei, valorilor culturale 

şi proprietăţii în caz de calamităţi, catastrofe şi avarii. 
 Să  propună măsuri de evitare a cauzelor declanşării situaţiilor excepţionale de geneză naturală şi 
antropogenă. 

 Să  elucideze tactica principiilor de acţiune în condiţii extremale. 
 Să demonstreze deprinderi practice de organizare şi efectuare a acţiunilor de salvare – deblocare, de 
utilizare a remediilor de protecţie individuală şi colectivă. 

 Să conştientizeze necesitatea însuşirii noţiunilor de prim ajutor medical, exersarea procedeelor de 
acordare a acestora, cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru pregătirea psihologică a populaţiei. 

Precondiţii 

          Studenţii trebuie să posede cunoştinţe şi deprinderi din cursurile preuniversitare. 

Conţinutul unităţilor de curs 

mailto:lidiac@mail.ru
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 Tema 1. Organizarea Protecţiei Civile.  
 Incursiune istorică. Rolul şi atribuţiile  Protecţiei Civile. Legea Republicii Moldova cu privire la PC. 
Organizarea şi structura Protecţiei Civile în R. Moldova. Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor la Protecţia 
Civilă.  Forţele Protecţiei Civile. Mijloacele de informare a PC. Semnalele de avertizare  ale apărării civile 
şi acţiunile corespunzătoare.  Colaborarea internaţională în domeniul PC. Pregătirea şi instruirea pentru 
protecţia civilă. 

 Tema 2. Dezastre – fenomene distructive, situaţii excepţionale. 
Noţiuni generale. Clasificarea situaţiilor excepţionale: situaţii excepţionale cu caracter natural,  situaţii 
excepţionale cu caracter tehnogen şi situaţii excepţionale cu caracter ecologic. Managementul 
dezastrelor.  
Dezastre naturale - seismul, inundaţiile, înzăpezirile, alunecările şi prăbuşirile de teren, epidemii, 
epizotii, epifitotii etc. - caracteristica generală, măsuri de prevenţie, comportamentul şi acţiunile în caz  
de dezastru, măsurile întreprinse după dezastru. 
Dezastre tehnogene –  accidentul chimic, accidentul radioactiv etc. - caracteristica generală, măsurile  
întreprinse în dependenţă de sursa toxică.  

 Tema 3. Armele de nimicire în masă.  
Arma atomică. Arma biologică. Arma chimică. Mijloacele de protecţie.  

 Tema 4. Traumatismele în diferite situaţii exceţionale şi urgenţa medicală.  
Organizarea şi realizarea măsurilor  de salvare şi urgenţă în focarele situaţiilor excepţionale. 
Traumatismele ca urmări a situaţiilor excepţionale şi principiile acordării primului ajutor medical.  
Traumatismele ţesuturilor moi. Traumatismele aparatului locomotor. Hemoragiile şi hemostaza. Inecul. 
Şocul. Sincopa. Electrocutarea. Muşcături de insecte, animale. Obiecte străine în ochi, urechi, căile 
respiratorii, cavitatea abdominală. Moartea clinică  şi etapele de reanimare. 

 Tema 5. Focarele epidemice şi combaterea maladiilor infecţioase. Epidemiile şi unele măsuri de 
protecţie a omului. 
Focrele epidemice şi maladiile declanşatoare. Măsuri  de protecţie împotriva epidemiilor. omului.şi unele 
măsuri de re.staza. cepţionale. 

 Tema 6. Evitarea crimelor şi criminalilor. 
Situaţiile ce pun în pericol viaţa umană şi evaluarea lor. Paşii de evaluare a situaţiilor ce pun în pericol 
viaţa. Identificarea pesoanelor agresor: psihic normale; persoane psihic normale, dar care se află în 
stare de ebrietate alcoolică sau narcotică; persoane cu dereglări psihice.  Comportamentul şi acţiunile în 
diverse situaţii ce pun în pericol viaţa umană şi bunurile materiale în viaţa cotidiană: în caz că eşti 
urmărit de infractori; în caz că eşti victimă unei infracţiuni stradale, infracţiuni în străinătate; în caz că tu 
sau apropiaţii tăi sînt ameninţaţi de infractori; acţiunile în caz că eşti agresat;  cum să eviţi furturile din 
locuinţe, automobile,  buzunare şi escrocii; cum să recunoşti că o persoană (un copil) se droghează şi 
acţiunile întreprinse în acest caz; cum să eviţi a cădea victimimă a a unui viol, a traficanţilor de fiinţe 
umane etc. 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la 
discuţii, portofolii,teste etc. 

Evaluarea curenta I- lucrare scrisă  
Evaluarea cruenta II - lucrare oral 
Evaluarea finală colocviu se va executa în scris, metoda de evaluare - test (itemi heterogeni.)  
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale 

(lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 
verificări succesive (cel puţin o evaluare); 

Bibliografie 

Obligatorie:  
1. Bacalov Iu., Croitoru I. Protecţia civilă: îndrumar instructiv-metodic pentru elevi şi studenţi. 

Chişinău: CEP USM, 2006. 
2. Bejan O., Ţurcan V. şi alţ. Cum să eviţi crimele şi criminali. Chişinău, 2002. 
3. Protecţia civilă: material didactic pentru studenţi a instituţiilor de învăţămînt superior. Departamntul 

Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Chişinău, 2003. 
4. Recomandări pentru populaţie în caz de situaţii excepţionale. Departamentul Situaţiilor excepţionale 

a R. Moldova. Chişinău, 2002. 
5. Смирнов А.Г. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Москва. 1997. 
6. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности, или как вести себя в экстремальной ситуации. М.: НПО 

Образование, 1997. 
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Obţională: 

1. Бенияш В.В. Населению о гражданской обороне. Кишинѐв, 1987. 
2. Буназян А.И. Руководство по медслужбе ГО. Москва,   1983. 
3. ГремоздоваГ.Г. Бактериологическое оружие и защита от него. Москва, 1981. 
4. Pуденко А.П., Косов Ю.Н. Учебное пособие для проведения занятий по гражданской обороне с 

населением, не занятых в сферах производства и обслуживания. М.Энергоатомиздат, 1988. 
7. Самигин С.И., Самигина О.П. и др. Школа выживания: Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Д.:  Феникс, 1996. 
5. Чугасов А.А. Простейшие средства защиты. Москва, 1982. 
6. Шелковый А.С.Женская школа самозащиты. К. Украина, 1983. 
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Anul I, semestrul 2 

Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Calculul diferenţial şi integral 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 
Catedra Matematică Aplicată 

Titular de curs Ghilan Zinaida 

Cadre didactice implicate Neagu Natalia 

e-mail ghilan_z@mail.md          neagu_natusik@mail.ru 
 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct studiu individual 

F.02.O.10 5 I II 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Matematica, ştiinţa care la începutul acestui secol nu avea alte aplicaţii în afară de fizică şi inginerie a devenit 

un element fundamental al vieţii contemporane şi un instrument de neînlocuit în cele mai diverse domenii ale 

gândirii, ştiinţei şi tehnicii. Cursul de faţă are ca scop modul în care unele noţiuni matematice se pot folosi la 

rezolvarea unor probleme practice. 

Cursul “Metode numerice de calcul” contribuie la formarea competenţelor cognitive ce ţin de conceptele de bază ale 

metodelor numerice care vor fi aplicate la rezolvarea problemelor cu caracter aplicativ din matematică, fizică, etc. 

În cadrul cursului studenţii îşi vor dezvolta capacităţile de a rezolva diferite probleme clasice caracteristice disciplinei 

respective folosind transpunerea în limbaje de programare a metodelor numerice studiate. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe cognitive: înţelegerea conceptelor de bază referitoare la limite, derivate şi integrale. 

Competenţe de învăţare: elaborarea algoritmilor şi rezolvarea problemelor; de formare a capacităţilor şi 

deprinderilor de rezolvare a problemelor. 

Competenţe de aplicare: Utilizarea conceptelor de bază a calculului diferenţial şi integral, a metodelor, 

algoritmilor, proprietăţilor studiate în contexte variate de aplicare. 

Competenţe acţional-strategice: de analiză a rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de calculului 

diferenţial şi integral în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor 

Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând termeni 

matematici în diverse contexte. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

La finele acestui curs studenţii vor fi capabili: 

Să studieze funcţiile de o singură variabilă şi să  construiască graficul ei.  

Să calculeze limitele funcţiilor. 

Să poată calcula derivata funcţiei de o singură variabilă de orice ordin şi de mai multe variabile. 

 Să poată afla integrala nedefinită şi definită a funcţiilor de o singură variabilă.  

Precondiţii 

Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul general de matematică din liceu. 
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Conţinutul unităţilor de curs 

 Tema 1. Limite de şiruri. Limite de funcţii 

Noţiune de şir numeric şi limita şirului. Operaţii cu şiruri. Şiruri mărginite, monotone. Definiţii ale limitei de 

funcţii. Funcţii infinit mici şi infinit mari. Teoreme despre infiniţi mici şi infiniţi mari. Limite laterale. Limite 

remarcabile şi consecinţele lor.  

Tema 2. Continuitatea funcţiilor 

Continuitatea în punct. Teoremele de bază. Puncte de discontinuitate şi clasificarea lor. Continuitatea pe 

segment. Noţiune de continuitate uniformă.  

Tema 3. Calculul diferenţial al funcţiei de o singură variabilă 

Definiţia derivatei. Reguli de derivare. Derivata funcţiei compuse. Derivata funcţiei inverse. Tabela derivatelor. 

Diferenţiala funcţiei. Derivate şi diferenţiale de ordin superior. Teoremele despre valoarea medie. Regula lui 

L’Hospital. Funcţii monotone. Extremele funcţiei. Intervale de monotonie. Convexitatea graficului, asimptotele. 

Trasarea graficului funcţiei. 

Tema 4. Integrala nedefinită 

Definiţia şi proprietăţile integralei nedefinite. Integrarea directă, metoda substituţiei,  integrarea prin părţi. 

Integrarea funcţiilor raţionale. Integrarea fracţiilor elementare. Integrarea unor expresii trigonometrice. Substituţiile 

trigonometrice. Integrarea unor expresii iraţionale.  

Tema 5. Integrala definită 

Definiţia integralei definite. Criteriile de integrabilitate (necesar şi suficient). Clase de funcţii integrabile. 

Proprietăţile de bază ale integralei definite. Formule de medie, sensul geometric al integralei definite. Aria unei figuri 

plane. Integrala definită cu limita superioară variabilă. Formula Newton–Leibnitz. Metode de calcul al integralei 

definite, schimb de variabilă, integrare prin părţi. Integrale improprii.  

Tema 6. Aplicaţii ale integralei definite 

Aria unei figuri plane. Volumele corpurilor după ariile secţiunii transversale cunoscute. Lungimea arcului de 

curbă. Aria suprafeţelor de rotaţie. Lucrul mecanic. Centrul de greutate al curbei plane. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 rezolvări de probleme şi exerciţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin lucrări de control şi lucrări de laborator. Evaluarea finală constă din examen. 

Nota finală se constituie din următoarele componente:  

60% - evaluări curente şi lucrări de laborator,   

40% - lucrarea finală de examen. 

Bibliografie 

1. Leonard Dăuş, ALGEBRĂ LINIARĂ şi GEOMETRIE ANALITICĂ. Bucureşti, 2009, 199 p,/ 

http://civile.utcb.ro/cmat/cursrt/cld.pdf 

2. Miron Radu Geometria analitică, Bucureşti, 1967. 

3. S.V. Bahvalov, P.S. Modenov, A.S. Parhomenco, Culegere de probleme de geometrie analitică, Chişinău, 

1967. 

4. S.V. Bahvalov, L.I. Babuşchin, V.P. Ivaniţcaia, Geometria analitică, Chişinău, 1967. 

5. V.A. Iliin, E.G. Pozneac, Geometria analitică, Chişinău, 1990. 

6. Д.В. Клетеник, Сборник задач по аналитической геометрии, Москва, 1986. 

7.  Udrişte, G. Vernic, Matematică. Geometrie analitică, manual pentru clasa XI–a, Editura „Didactică şi 

Pedagogică”,  Bucureşti, 1992. 

8. Geometria analitică  http://home.scarlet.be/math/analyt.htm  

9. Geometria analitică  http://www.edumanager.ro/community/documente/geometrie.pdf  

http://civile.utcb.ro/cmat/cursrt/cld.pdf
http://home.scarlet.be/math/analyt.htm
http://www.edumanager.ro/community/documente/geometrie.pdf
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Bazele programării 2  

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs doctor conf., Balmuş Nicolae 

Cadre didactice implicate 
Bostan Marina, lector universitar 

Grosu Olga, lector universitar 

e-mail  

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct 
Studiu 

individual 

S.02.O.11 6 I 2 180 90 90 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Bazele programării 2” contribuie la formarea competenţelor avansate privind programarea calculatorului în 

baza unui limbaj de programare orientat obiecte de nivel înalt. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de cunoaştere a noţiunilor de bază necesare pentru scrierea, implementarea şi 

depănarea programelor cu interfaţă grafică în baza unui limbaj de programare orientat obiect (POO). 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază, privind algoritmizarea 

problemelor şi rezolvarea lor în baza unui limbaj de programare vizuală. 

 Competenţe de aplicare: de utilizare a limbajelor de programare vizuală pentru rezolvarea asistată de 

calculator a problemelor din activitatea cotidiană. 

 Competenţe de analiză: de analiză critică a structurii şi eficienţei programelor implementate pe calculatore. 

Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi concisă, oral şi în scris, utilizând 

terminologia din domeniul POO în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de comunicare 

într-o limbă străină în vederea de a citi şi de a înţelege destinaţia corectă a informaţiei din meniurile şi 

sistemul de ajutor al mediilor de programare. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază POO în baza mediului de programare Delphi (proprietăţile, metodele şi 

evenimentele componentelor de bază). 

 Să elaboreze programe interactive cu interfaţă grafică din diverse domenii în baza scenariilor şi algoritmilor de 

concepţie proprie. 

 Să aplice metode de algoritmizare şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea 

automatizată a informaţiei. 

 Să aplice în mod profesional facilităţile POO pentru rezolvarea problemelor de complexitate medie.  

Să aplice în mod profesional facilităţile de programare modulară pentru rezolvarea în echipă a problemelor 
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complexe. 

Precondiţii 

Cursanţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 sistemele de operare; 

 aplicaţiile generice;  

bazele programării 1. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Elementele de bază ale limbajului Delphi. 

Tema 2. Programare bazată pe componente. Proprietăţi, metode şi evenimente. 

Tema 3. Programare orientată obiect în Delphi. Clase, câmpuri, metode, proprietăţi. 

Tema 4. Derivarea claselor. Moştenirea. Constructorul şi destructorul de clase. 

Tema 5. Programare modulară. Organizarea programelor în unit-uri şi biblioteci 

Tema 6. Grafica în Delphi. 

Tema 7. Tratarea excepţiilor. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:    

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 lucrări individuale; 

 portofolii electronice. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin teste şi pe rezultatele lucrărilor individuale de laborator. 

Lucrarea finală de examen constă în evaluarea comentată a unor secvenţe de program; elaborarea algoritmilor şi 

scrierea codului programelor, procedurilor şi funcţiilor pentru rezolvarea interactivă a problemelor din activitatea 

cotidiană. 

Nota finală constă din componentele: 40% - lucrarea finală de examen, 40% - teste sumative, 20% - realizarea 

lucrărilor de laborator. 

Bibliografie 

1. Delphi Language Guide. http://docs.embarcadero.com/products/rad_studio/delphi7/D7_DevelopersGuide.pdf 

2. Olteanu M., GroşanC. Delphi 7.0 în 200 de aplicaţii. Editura Albastră, Cluj-Napoca,2004. (Varianta 
scanată) 

3. Necula M. Curs Delphi, www.math.uaic.ro/~necula/down_files/delphi2015/curs12.pdf 
4. Дарахвелидае П. Г., Марков Е. П, Программирование в Delphi 7 СПб.: БХВ-Петербург, 2003 

http://ozsh.imm.uran.ru/ozsh/books/Delphi7/Delphi%207.pdf 
5. Толстых В. К. Программирование в среде Delphi: учеб.-метод. Пособие, 2010. 

http://tolstykh.com/edu/manual/Delphi.pdf 

 

http://docs.embarcadero.com/products/rad_studio/delphi7/D7_DevelopersGuide.pdf
http://www.math.uaic.ro/~necula/down_files/delphi2015/curs12.pdf
http://ozsh.imm.uran.ru/ozsh/books/Delphi7/Delphi%207.pdf
http://tolstykh.com/edu/manual/Delphi.pdf
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Reţele de calculatoare 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e exacte ș i tehnologii informaț iomnale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs lector, Bostan Marina 

Aprobat 2014 

Cadre didactice implicate Chirchin Olga, doct., lect.univ. 

e-mail  

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact  studiu individual 

S.02.O.12 5 I 2 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Reţele de calculatoare” contribuie la formarea competenţelor cognitive de analiză ș i de aplicare diferitor 

tipuri de topologii, protocoale, modele logice ș i hrdware-ul necesar pentru a crea o reț ea. Vor învăț a 

configurarea, depanarea ș i întrț inerea preventivă a unei reț ele. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de căutare, de aplicare şi analiză critică a informaţiei din diferite surse referitoare la 

instrumente şi tehnici de creare a reț elelor mici ș i conectarea lor la Internet;  

• Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective 

cognitive şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de 

perfecţionare profesională. 

• Competenţe de aplicare: să planifice ș i să instaleze o reț ea mică ș i să o conectze la Internt. 

• Competenţe de analiză: de a verifica, evalua ș i depana conectivitatea la reț ea ș i la Internet. 

• Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv 

utilizând tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; 

competenţe de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază ș i a tehnologiilor a unei reț ele ș i să descrie tipurile de reț ele. 

 Să descrie componentele fizice ale unei reţele ș i topologiilor şi a arhitecturilor folosite în reţelele locale de 

calculatoare.  

 Să descrie modul de configurare a unei plăci de reţea.  

 Să identifice numele, scopuri şi caracteristici altor tehnologii folosite pentru stabilirea conectivităţii. 

 Să identifice şi să aplice tehnici obişnuite de întreţinere pentru reţele.  

Precondiţii 

Cunoştinţe de bază despre Internet şi despre sisteme de operare. Studenţii trebuie să cunoască funcţiile de bază 
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ale unui sistem de operare (Windows sau Linux/Unix). 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Introducere în „Reț ele de calculatoare”. Clasificarea reț elelor. Protocoale. Topologii de reț ele. 

Tema 2. Medii ș i tehnici de comunicaț ie la nivel fizic. Nivelul fizic. Semnale. Medii de transmisie. 

Tema 3. Nivelul legătura de date. Reț ele Ethernet. Subnivelurile MAC ș i LLC. Încapsulare. Structura cadrului.  

Tema 4. Dispozitive de interconectare pentru reț ele locale. Repetorul. Puntea. Ruterul.  

Tema 5. Protocoale de nivel reț ea. Protocolul IP. Prezentarea protocolului IP. Protocoale de rutare ș i rutate. 

Tema 6. Optimizarea reț elelor locale. Definirea reț elelor locale virtuale. Securizarea reț elelor locale. 

Tema 7. Ruterul ș i procesul de rutare. Rolul unui ruter. Comunicaț ia din reț eaua locală. 

Tema 8. Securizarea reț elelor. Nivelul transport. Firewall. Securizarea conexiunii. 

Tema 9. Servicii de reț ea. Modelul client-server. Tipuri de servicii. Serviciul DNS. Serviciul Web, e-mail. 

 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la lucrări de 

laborator, participarea la discuţii, portofolii.  

Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, participarea la discuţii în 

timpul orelor, prezentări orale a unor teme. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сетиб Питерб Санкт-Петербургб 2005. 

2.https://competente-it-ot.wikispaces.com/file/view/Manual+Curs+1+-
+Administrarea+re%C5%A3elelor+de+calculatoare+%C5%9Fi+a+laboratoarelor+informatice+SEI.pdf 

3. http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/retele_note_curs.pdf 

4. http://www.runceanu.ro/adrian/wp-content/cursuri/retele2013/RC_C1_2013.pdf 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Psihologia dezvoltării 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea de psihologie, Catedra de psihologie 

Titular de curs Sîrbu Maria (Pleşca), conf., dr. 

Cadre didactice implicate Sîrbu Maria (Pleşca), conf., dr. 

e-mail  

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.02.O.09 3 I II 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

La cursul  Psihologia dezvoltării, care face parte din pachetul de discipline psihopedagogice, studenţii vor 

dobândi atât 

 cunoştinț e de ordin teoretic vizând caracteristicile dezvoltării de la concepţie până în adolescenţă, despre 

schimbările 

 normative pe parcursul etapelor de vârstă, cât şi abilităţi practice cum ar fi: abilitatea de a observa şi 

analiza 

 comportamentul uman din perspectiva proceselor de dezvoltare care se derulează la o anumită vârstă; 

abilitatea de a 

combate argumentat miturile nefundamentate ştiinţific cu privire la dezvoltarea copiilor, preadolescenţilor,  

adolescenţilor; abilitatea de a înţelege individul şi posibilele dificultăţi cu care se confruntă şi din 

perspectiva sarcinilor  

de dezvoltare specifice etapei în care se află; abilitatea de a rezolva situaţii – problemă centrate pe 

înţelegerea unor  

diferenţe de vârstă.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea problemelor generale ale dezvoltării 

umane bio-psihosociale, cauzelor, legilor şi caracteristicilor dezvoltării umane individuale şi 

transformărilor omului de-a lungul vieţii în vederea discriminării lor adecvate în situaţii concrete;  

însuşirea unei optici vaste de analiză a reperelor psihogenetice ale stadiilor dezvoltării psihice la diferite 

vârste; va şti cum să opereze analitic, sintetic şi critic cu cunoştinţele legate de autocunoaşterea şi 

dezvoltarea personală a elevului. 

 Competenţe de învăț are: se exprimă în capacitatea de a asimila informaţia psihologică din diferite 

surse în vederea organizării unui demers didactic eficient, conform obiectivelor enunţate; în informarea 

la zi privind problemele legate de psihologia copilului, preadolescentului, adolescentului; în formularea 

de obiective cognitive şi alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor.  

 Competenț e de aplicare: se materializează în produse din aria designului educaţional şi în realizări 

concrete (referate, postere, analiză de caz, fişe de caracterizare psihologică, proiecte de analiză şi 

cercetare psihologică ); în capacitatea de a realiza transferuri interdisciplinare (literatură, istorie) pentru 

analiza particularităţilor de vârstă a copiilor.  

 Competenț e de analiză: se denotă prin capacitatea de a evalua dezvoltarea psihică a personalităţii la 

diferite stadii de vârstă, prin compararea şi prin utilizarea unor instrumente adecvate de măsurare; de a 

analiza posibilităţile de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie; de a identifica 

tipurile principale de activitate ale subiectului pentru anumite vârste şi de a analiza funcţional activitatea 

copilului în contextul firesc al executării ei.  

 Competenț e de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima în limba maternă într-o 
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manieră clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând limbajul specific psihologiei în diverse contexte socio-

culturale ș i profesionale; în abilităţile de a realiza convorbiri, expuneri, caracterizări de factură 

psihologică şi de a reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj psihologic.  

 Competenţe la nivel de integrare: se dovedesc prin capacitatea de folosire  independentă  a  

informaţiilor oferite de acest curs şi de alte surse în activităţile didactice printr-o viziune sistematică 

asupra vieţii psihice umane. 

 

Finalităţi de studii  

 

 Să identifice factorii şi premisele dezvoltării fenomenelor psihice şi să recunoască principalele momente 

ale devenirii lor. 

 Să comenteze ştiinţific importanţa cunoaşterii sintetice a personalităţii în practica psihopedagogică.  

 Să prezinte proiecte de cercetare asupra progreselor şi continuităţilor implicate în fiecare nou stadiu al 

dezvoltării persoanei. 

 Să realizeze convorbiri, expuneri, caracterizări de factură psihologică a copiilor de diferite vârste şi să 

reacţioneze adecvat la solicitările exprimate în limbaj psihologic.  

 Să proiecteze investigarea dezvoltării la vârsta preadolescenţei şi la vârsta adolescenţei, apelând la 

metodele specifice domeniului.  

 Să delimiteze şi să evalueze elementele de unitate şi diversitate psihologică a copiilor de diferite 

vârste. 

 Să aplice fişe de caracterizare psihologică a copiilor la diferite stadii de dezvoltare în contextul 

dinamicii de vârstă. 

 Să realizeze analize de caz şi protocoale caracterologice carcare ar reflecta modificările ontogenetice de 

la naştere până la moarte prin prisma mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora.  

Precondiț ii 

 Pentru a asculta acest curs, studenţii trebuie să posede limba de instruire.  

 Studenţii au nevoie de abilităţii de analiză, abstractizare, sinteză şi generalizare a datelor şi 

informaţiilor ştiinţifice. 

 Le vor fi solicitate cunoştinţele din domeniul Psihologiei generale, Pedagogiei, Limbii şi literaturii române, 

Istoriei. Lectura fiecărui modul şi realizarea conştientă a lucrărilor de evaluare garantează nivele înalte 

de intelegere a conţinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline. 

Conț inutul unităț ilor de curs 

Tema 1. Obiectul psihologiei dezvoltării.  

 Obiectul psihologiei dezvoltării.  

 Conţinutul şi importanţa teoretico – practică a psihologiei dezvoltării.  

 Istoria evoluţiei psihologiei dezvoltării.  

 Obiectivele şi problematica psihologiei dezvoltării.  

 Metodele de cercetare.  

Tema 2. Dezvoltarea psihică - categorie a psihologiei dezvoltării.  

 Conceptul de dezvoltare psihică. Teorii ale dezvoltării.  

 Niveluri ale dezvoltării umane.  

 Caracteristicile dezvoltării psihice.  

 Factorii dezvoltării psihice. Legităţile dezvoltării psihice.  

 Dezvoltarea intelectuală a personalităţii.  

Tema 3. Etapa prenatală. Dezvoltarea copilului în primul an de viaţă.  

 Concepţia, embriogeneza şi organogeneza.  

 Naşterea şi caracteristicile nounăscutului. 

 Cracteristici generale şi periodizare în primul an de viaţă. Dezvoltarea fizică şi reglarea trebuinţelor 

primare.  

 Organizarea conduitelor şi dezvoltarea funcţiilor psihice: dezvoltarea psiho-motrică şi sensorial-

perceptivă; inteligenţa senzorio-motorie; comunicarea şi conduita socio-afectivă.  

 Principalele achiziţii în primul an de viaţă.  
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Tema 4. Dezvoltarea copilului de la 1 la 3 ani (copilăria mică, vârsta anteprescolară).  

 Caracteristici generale şi periodizare. Cresterea şi dezvoltarea fizică.  

 Dezvoltarea psihică: psihomotricitatea; dezvoltarea senzorialperceptivă; dezvoltarea limbajului şi 

inteligenţei, conduita socio-afectivă. 

 Debutul constiinţei de sine şi personalităţii infantile. 

Tema 5. Dezvoltarea copilului de la 3 la 6/7 ani (copilăria mijlocie, varsta preşcolară).  

 Caracteristici generale şi periodizare.  

 Dezvoltarea psihică: sensibilitatea şi percepţia; procesele intelectuale (gandirea şi inteligenţa 

preoperatorie; limbajul; memoria, imaginaţia); procesele de activare (motivaţia, afectivitatea, atenţia, 

voinţa). 

 Personalitatea preşcolarului (temperamentul şi manifestarea aptitudinilor; conştiinţa de sine, conştiinţa 

morală şi trăsăturile de caracter; socializarea conduitei). 

 Activitatea preşcolarului (obişnuinţele şi deprinderile; jocul şi învăţarea).  

Tema 6. Psihologia şcolarului mic (copilăria mare). 

 Caracterizare generală şi periodizare. Pregătirea pentru şcoală şi pentru adaptarea la viaţă şcolară.  

 Dezvoltarea fizică, anatomofiziologică şi somatomotrică.  

 Dezvoltarea intelectuală  a şcolarului mic. 

 Dezvoltarea personalităţii: caracteristici temperamentale; trăsăturile de caracter şi conduita 

sociomorală; manifestarea 

       aptitudinilor şi creativităţii.  

 Învăţarea la şcolarul mic: caracteristicile specifice. 

Tema 7. Psihologia şcolarului mijlociu. Pubertatea.  

 Caracterizare generală şi periodizare.  

 Dezvoltarea fizică şi specificul restructurărilor anatomofiziologice, somatomotrice şi morfologice în 

pubertate.  

 Dezvoltarea funcţiilor psihice în etapa pubertăţii. 

 Dezvoltarea personalităţii puberului. 

Tema 8. Psihologia şcolarului mare. Adolescenţa. 

 Caracterizare generală şi periodizare.  

 Dezvoltarea fizică, anatomofiziologică şi somatomotrică.  

 Dezvoltarea intelectuală a adolescentului.  

 Dezvoltarea personalităţii adolescentului.  

 Dezvoltarea socială şi pregătirea pentru integrarea socioprofesională. 

Strategii de evaluare 

        Se va utiliza evaluarea cumulativă şi continuă privind cunoştinţele dobândite, formarea capacităţilor de 

operare cu datele şi indicatorii dezvoltării umane, aprecierea atitudinii şi interesului privind psihologia 

dezvoltării, participarea la cursuri şi seminarii, elaborarea de materiale pentru portofoliul individual.  

       Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă: 1) lucrare practică; 2) 

test de cunoştinţe, evaluarea portofoliului, participarea la discuţii în timpul orelor. 

      Evaluarea finală se va face în formă de examen. Se va aplica un test ce conţine itemi orientaţi spre 

prezentarea unui răspuns complet care să conţină viziunea de ansamblu asupra tematicii psihologiei 

dezvoltării. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – 

nota medie de la evaluările scrise şi orale.  

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Birch, A., Psihologia dezvoltării, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 2000.  

2. Dincă, M.,  Adolescenţii într-o societate în schimbare, Paideea, Bucureşti, 2004.  

3. Golu, P., Zlate M., Verza E., Psihologia copilului, Bucureşti, E.D.P., 1994.  

4. Modrea, M., Imagine de sine şi personalitate în adolescenţă. Studii teoretice şi experimentale, 

Ed. Aliter,  Focsani, 2006.  

5. Munteanu, A., Psihologia dezvoltării umane, Polirom, Iasi, 2006. 
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6. Radu, I. (coord.), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, Bucureşti, 1983.  

7. Schaffer, H., Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2010. 

Opţională: 

1. Atkinson, R.L. ş.a., Dezvoltarea psihologică, in Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 2002. 

2. Debesse, M., (coord.), Psihologia copilului de la nastere la adolescenţă, EDP, 

3. Bucureşti, 1976 

4. Hayes, N., Orrel, S., Psihologia dezvoltării, in vol. Hayes, N., Orrel, S., Introducere in 

5. psihologie, Edit. ALL, Bucureşti, 1997, pag. 325-373,  

6. Osterrieth, P. A., Introducere in psihologia copilului, EDP, Bucureşti, 1976 

7. Piaget, J., Psihologia inteligenţei, Edit. Stiinţifică, Bucureşti, 1965, 

8. Piaget, J., Nasterea inteligenţei la copil, , EDP, Bucureşti, 1973 

9. Piaget, J., Construirea realului la copil, EDP, Bucureşti, 1976 

10. Şchiopu, U., Piscoi, V., Psihologia generală şi psihologia copilului, EDP, Bucureşti,1986 

11. Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia varstelor, EDP, Bucureşti, 1981 (ed. I), 1995 (ed. a II-a ), 

12. Şchiopu, U., Verza, E., Adolescenţa, personalitate si limbaj, Ed. Albatros, Bucureşti, 1989 

13. Şchiopu, U., Criza de originalitate la adolescenţi,  EDP, Bucureşti,1997 

14. Wallon, H., Evoluţia psihologică a copilului, EDP, Bucureşti, 1975 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Didactica generală 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Pedagogie,  Catedra  Ș tiinț e ale Educaț iei 

Titular de curs Zagaievschi Corina, dr., conf.univ. 

Cadre didactice implicate Oboroceanu V., lector univ.; Bîrsan E., lector univ. 

e-mail zagaevskycorina@yahoo.fr 

 

Codul cursului 
 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

F.02.O. 014 3 I 2 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Didactica generală este o disciplină pedagogică obligatorie, prevăzută pentru formarea iniţială a cadrelor 
didactice, axată pe dimensiunea operaţională a învăţământului ce vizează aspecte teoretice şi metodologice 
ale organizării procesului de instruire. Cursul are ca scop formarea la studenţi a cunoştinţelor şi capacităţilor 
specifice domeniului: a proiecta, a organiza activităţi didactice în vederea asigurării caracterului activ şi 
interactiv al procesului de instruire, a evalua calitatea prestanţei didactice. 
 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

- prezentarea didacticii ca ș tiinț ă pedagogică fundamentală, utilizând terminologia specifică; 
- interpretarea raportului predare-învăţare-evaluare; 
- aplicarea/respectarea normativităţii procesului de învăţământ în cadrul activităţilor didactice; 
- valorizarea culturii emoţionale în comunicarea didactică; 
- descrierea/explicaţia corelaţiilor funcţionale dintre componentele de bază ale procesului de 

învăţământ; 
- elaborarea/aplicarea creativă a strategiilor didactice în corespundere cu obiectivele operaţionale; 
- proiectarea activităț ii didactice prin asigurarea corelaţiei dintre obiective – conţinut - metodologie;  

evaluarea calităţii activităţii didactice. 
 

Finalităţi de studii 

- să definească corect conceptele de bază; 
- să descrie structura şi funcţionalitatea procesului de învăţământ; 
- să demonstreze interdependenţa dintre componentele procesului de învăţământ; 
- să analizeze aplicarea principiilor didactice în contextul educaţional; 
- să explice necesitatea pregătirii profesionale pentru comunicarea didactică bazată pe cultura emoţională; 
- să-şi autodezvolte competenţa de comunicare didactică emoţională; 
- să elaboreze obiective didactice conform demersurilor de operaţionalizare; 
- să transpună didactic conţinuturile din perspectiva inovaţiei în învăţământ; 
- să proiecteze diverse tipuri de activităţi didactice; 
- să realizeze o analiză metodologică a lecţiei. 

 

Precondiț ii 

Cunoştinţe din domeniul disciplinelor psihopedagogice studiate în semestrul I: Fundamentele ştiinţelor 
educaţiei, Psihologie generală. 

 

Conț inutul unităț ilor de curs 

1. Didactica generală - ș tiinț ă pedagogică fundamentală 
Tema 1. Precizări terminologice  
Tema 2. Didactica tradiț ională, didactica modernă, didactica postmodernă 
Tema 3. Problematica didacticii generale din perspectiva activităț ilor profesorului ș i a elevului   
2.Teoria procesului de învăţământ. Dimensiunile, caracteristicile şi nivelurile de referinţă 
Tema 1. Procesul de învăț ământ – obiect de studiu al didacticii 
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Tema 2. Dimensiunile procesului de învăț ământ: funcţională, structurală, operaţională 
Tema 3. Trăsături generale ale procesului de învăț ământ 
Tema 4. Caracteristicile particulare ale procesului de învăț ământ 
Tema 5. Funcț iile principale ș i secundare ale procesului de învăț ământ 
3. Raportul predare-învăţare-evaluare: modele şi forme ale învăţării 
Tema 1. Predarea, caracteristici, funcț ii. Modelele de instruire 
Tema 2. Învăț area ca proces ș i ca produs. Condiț iile învăț ării (externe, interne).  
Tema 3. Forme de învăț are. Mecanismele învăț ării 
Tema 4. Funcț iile sociale ș i pedagogice ale evaluării. Măsurarea, aprecierea, decizia 
Tema 5. Tipuri de evaluare pedagogică (iniț ială, sumantivă, permanentă) 
4. Normativitatea procesului de învăţământ 
Tema 1. Sistemul principiilor didactice, propus de Comenius (1632) 
Tema 2. Caracteristicile generale ale principiilor didactice 
Tema 3. Abordări ale principiilor didactice 
Tema 4. Descrierea ș i funcț ionalitatea principiilor didactice    
5. Comunicarea didactică  bazată pe valorile culturii emoț ionale 
Tema 1. Definiri ș i precizări terminologice 
Tema 2. Competenț a de comunicare didactică 
Tema 3. Corelaț ia comunicare didactică – cultură emoț ională 
Tema 4. Caracteristici ale comunicării didactice  bazată pe valorile culturii emoț ionale 
Tema 5.  Probleme afective în comunicarea didactică 
Tema 6. Valori emoț ionale exprimate în conduita comunicativă a profesorului 
6. Componentele de bază ale procesului de învăț ământ. Obiectivele instruirii 
Tema 1. Finalităț i microstructurale. Funcț iile obiectivelor 
Tema 2. Taxonomia obiectivelor. Nivele de analiză a obiectivelor (superior, intermediar, operaț ional) 
Tema 3. Modele de operaț ionalizare a obiectivelor pedagogice (pe domeniile: cognitiv, afectiv, psihomotor) 
7. Conț inuturile procesului de învăț ământ 
Tema 1. Definiri, componente, caracteristici, funcț ii 
Tema 2. Criterii de selectare a conț inuturilor 
Tema 3. Obiectivarea conț inutului în documentele ș colare. Produse curriculare 
8. Tehnologia didactică  
Tema 1. Precizări terminologice: tehnologie, strategie, metodologie didactică;  metode, procedee didactice. 
Tema 2. Lecț ia – unitatea de acț iune didactică. Structură ș i tipologia lecț iei 
Tema 3. Clasificarea metodelor de educaț ie. Criterii 
Tema 4. Prezentarea analitică a principalelor metode de învăț ământ. Avantaje, limite ș i posibilităț i de 
optimizare 
Tema 5. Mijloacele didactice. Clasificare, caracteristici 
Tema 6. Strategia didactică. Caracterul activ al instruirii 
9. Evaluarea rezultatelor ș colare 
Tema 1. Docimologia 
Tema 2. Notarea. Sisteme convenț ionale de notare 
Tema 3. Implicaț ii psihopedagogice ale notării. Fenomene ale notării subiective 
Tema 4. Categorii de examinatori   
10. Proiectarea  didactică 
Tema 1. Necesitatea ș i rolul proiectării didactice 
Tema 2. Proiectarea tradiț ională. Proiectarea curriculară 
Tema 3. Etape ale proiectării 
Tema 4. Conexiunea elementelor componente de bază: obiective, conţinut, strategie, evaluare 
Tema 5. Proiectul didactic. Modelul tradiț ional, modelul modern. 
Tema 6. Evaluarea calităț ii proiectului didactic 
Tema 7. Atributele unei lecț ii eficiente 
11. Curs de sinteză  

Strategii de evaluare 

Dezbaterea, conversaţia euristică, sinectica, studiul individual, harta chinestezică, reflecţia personală, 
proiectul individual, susţinerea publică a proiectului orei educative. 
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală a studenţilor în 
cadrul seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii: Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de 
cunoaştere; Evaluare 2: proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor), 
prezentarea portofoliul.  
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la 
examen va constitui 40 % din cota notei finale. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Politici educaț ionale în context european 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Ştiinţe filosofice şi economice 

Titular de curs L. Noroc, dr. conf. 

Cadre didactice implicate Dr. B. Ţîrdea, dr. conf. S. Balan 

e-mail larisa.noroc@gmail.com 

 

Codul cursului 
 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestr
ul 

Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

U.02.O.15 3 II III 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor în viaţa politică, dar 

şi orientarea umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele studentului în 

domeniul politic şi dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion 

Creangă” este o instituţie de orientare socio-umanistică, or cursul de Politologie  este unul important pentru 

cultivarea politică a cetăţeanului şi educaţia civică a cadrului didactic, care va promova valorile democratice în 

rândurile elevilor. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, cu 

iniţiativă, capabile să se implice conştient în viaţa politică în calitate de subiecţi ai societăţii civile. Cursul are 

conexiune cu disciplinele de istorie, geografie, filosofie, psihologie, pedagogie, economie, unde componenta 

politică este importantă pentru studierea în ansamblu a sistemelor politice a unui stat. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

- Cunoaştere 

- Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni specifici ştiinţei politice; 

Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane; 

- Posedarea informaţiei cu privire la principiile de clasificare a structurilor politice; 

- Capacităţi 

- Evidenţierea cauzelor care generează constituirea regimurilor politice, formelor de guvernare, structurilor 

politice; 

Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice; 

- Structurarea discursului public; 

Iscusinţei de a opera  cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale; 

- Atitudini 

- A-şi manifesta poziţia faţă de regimurile politice din diferite state; 
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- Exprimarea poziţiei civice faţă de procesele politice din ţară; 

Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la procesele politice internaţionale; 

Trezirea interesului ştiinţific faţă de  viaţa politică; 

Finalităţi de studii 

- Să reliefeze cauzele ce determină evoluţiile politice din lume; 

- Să stabilească raporturi dintre politică, cultură, mentalitate socială; 

- Să delimiteze şi să efectueze clasificarea structurilor politice; 

- Să analizeze după principiul obiectivităţii regimurile politice, formele de guvernare; 

- Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele funcţionării structurilor politice;  

- Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională; 

Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue. 

Precondiț ii 

 
Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală  precum:  analiza critică a unor texte cu caracter 
istoric/politic, discursuri; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/ nedemocratice); argumentarea  opiniilor, 
părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere, organizarea independentă a activităţii de învăţare  
etc. În cadrul prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire teoretico-metodologic, axiologic al 
studenţilor şi în baza căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi noi. 

  

Conț inutul unităț ilor de curs 

Tema 1. Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile politologiei  

Obiectul de studiu şi problematica de investigaţie a politologiei. Definirea politologiei, caracterul istoric, 

principiile şi categoriile de bază ale domeniului. Funcţiile şi metodele de cercetare a disciplinei. Structura 

politologiei: teoria politică, filosofia politică, geopolitica. Analiza relaţiilor: politică-economie, politică-morală, 

politică-religie. Politica element constitutiv al naturii şi existenţei umane. Geneza şi abordări teoretice ale 

politicii. Structura, funcţiile şi tipologia politicii. 

Tema 2. Etapele evoluţiei gândirii politice  

Gândirea filosofico-politică din Orientul Antic, Grecia şi Roma Antică. Concepţiile lui Confucius, Platon, 

Aristotel, Cicero ş.a. despre politică şi formele de guvernare. Viziuni despre politică şi stat în perioada medievală 

şi renascentistă. Papalitatea şi regalitatea. Reflecţiile politice ale lui Augustin, Toma d’Aguino, Niccollo 

Machiavelli. Gândirea politică modernă. Teoria contractului social (J.Locke, T.Hobbes, Ch.Montesquieu ş.a.), 

statului de drept (Im.Kant, J.Locke), suveranităţii poporului (J.Locke, J.J.Rousseau), socialismului utopic 

(T.Morus, T.Campanella, R.Owen ş.a.). Diversitatea ideilor politice contemporane. Teoria violenţei 

(L.Gumplowitz), birocraţiei şi dominaţiei (M.Weber), societăţii deschise (K.Popper), societăţii post industriale 

(D.Bell, A.Toffler) ect. Afirmarea şi dezvoltarea gândirii politice în spaţiul cultural românesc. Concepţiile politice 

ale cronicarilor din Moldova (Gr.Ureche, M.Costin, N.Milescu-Spătaru). Viziuni despre politică şi stat în perioada 

modernă şi contemporană (D.Cantemir, Gh.Asachi, I.Tăutul, M.Kogălniceanu, M.Eminescu ş.a.)  

Tema 3. Doctrine politice contemporane  

Noţiune de doctrină politică, clasificare, trăsături, funcţii. Doctrine politice de dreapta. Liberalismul. 

Neoliberalismul. Conservatismul. Neoconservatismul. Fascismul şi curentele sale. Cauzele şi contextul istoric 

dezvoltării fascismului. Neofascismul. Doctrine politice de stânga. Socialismul şi curentele sale. Marxismul. 

Leninismul. Troţkismul. Maoismul.  Principiile social – democraţiei. Feminismul ca negare a societăţilor 

patriarhale. Feminismul marxist, feminismul radical, feminismul liberal, feminismul poststructuralist. Sfârşitul 
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ideologiilor: tehnocraţia şi populismul. 

Tema 4. Puterea politică şi mecanismul realizării ei  

Puterea politică - relaţie de conducere şi subordonare. Noţiune şi concepte teoretice ale puterii. Formele de 

manifestare şi organizare a puterii: putere politică, putere economică, putere socială. Structura puterii politice: 

izvoare, subiecţi, obiecţii, resurse, funcţii. Corelativele puterii politice: forţa, influenţa, autoritatea, prestigiul. 

Contestarea autorităţii. Dreptul la nesupunere civică. Tipologia dominaţiei şi a legitimităţii puterii. Legitimitatea 

tradiţională, legală, carismatică, ideologică. Legitimitate, popularitate şi eficienţă politică. Grupele de interes şi 

cele de presiune. Lobby, mafia, grupurile teroriste, francmasoneria. 

Tema 5. Sistemul politic şi regimul politic  

Sistemul politic - latură structuralistă a domeniului politic. Mecanismul de funcţionare, structura şi funcţiile 

sistemului politic. Tipologia sistemelor politice. Regimul politic – esenţă şi trăsături. Clasificarea regimurilor 

politice, principii şi modele. Democraţie, Autoritarism, Totalitarism. Dezvoltarea democraţiei în Republica 

Moldova. Abordarea normativă, instituţională, funcţională a regimului politic din Republica Moldova.  

Tema 6. Statul şi societatea civilă  

Originea statului, esenţa şi funcţiile sale. Diversitatea teoriilor privind geneza statului: teocratică, 

patriarhală, contractului social, violenţei, irigaţională, marxistă, juridică etc. Trăsăturile  atributive ale statului. 

Trăsăturile primare: teritoriu, populaţia, puterea politică. Trăsăturile secundare: monopolul la exercitarea 

violenţei, colectarea impozitelor, emiterea legilor, valuta naţională, simbolica de stat. Tipologia statelor după 

modul de producţie, regimul politic, funcţia prioritară, forma de guvernare, organizarea teritorial-administrativă. 

Avantaje şi dezavantaje. Societatea civilă – esenţă, abordări. Nivelurile societăţii civile: nivelul material, socio-

cultural, social-politic. Analiza raportului societate civilă - societate politică. Clasificarea şi formele societăţii 

civile. Geneza societăţii civile în Republica Moldova: etapa defensivă, embrionară, mobilizaţională, instituţională. 

Structura societăţii civile din Republica Moldova. 

Tema 7. Partidele politice şi sistemele de partid  

Conceptul de partid politic, trăsături şi funcţii. Geneza partidelor politice. Analiza relaţiilor partid politic-

grup de interese, partid politic-grup de presiune, partid politic-grup cointeresat.Tipologia partidelor politice. 

Clasificarea sistemelor de partid, avantaje şi dezavantaje. Tendinţele de bază în dezvoltarea partidelor politice şi 

sistemelor de partid în Republica Moldova. 

Tema 8. Liderismul politic şi elita politică  

Esenţa, funcţiile, trăsăturile şi nivelurile liderismului politic. Abordări teoretice ale liderismului politic. 

Clasificarea liderilor politici. Elita politică – noţiune şi concepte teoretice. Cauzele de apariţie a elitei politice. 

Tipologia elitelor politice. Sistemele de selectare a elitelor politice: sistemul ghildelor şi antreprenorial. Elita 

politică din Republica Moldova: evoluţie şi stare actuală. 

Tema 9. Cultura politică şi socializarea politică  

Conceptul de cultură politică, esenţă şi structură. Raportul cultură politică – sistem politic. Elementele 

materiale şi instituţionale ale culturii politice. Clasificarea simbolurilor politice. Simbolurile forţelor politice din 

Republica Moldova. Tipologia culturii politice. Socializarea politică: modele, forme şi tipuri. Analiza culturii 

politice din  Republica Moldova. 

Tema 10. Alegerile şi sistemele electorale  

Alegerile – procedură de formare a organelor puterii în statul democratic. Funcţiile şi principiile de 

organizare a alegerilor. Concepţia campaniei electorale. Tehnologii şi strategii electorale. Propaganda electorală: 
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principii, metode şi procedee. Tipologia sistemelor electorale. Sistemul majoritar, proporţional, mixt - avantaje şi 

dezavantaje. 

Tema 11. Politica naţională şi relaţiile interetnice   

Conceptul de etnie, naţiune, minoritate naţională. Abordările primordialistă, constructivistă, 

instrumentalistă în determinarea naţiunii. Viziuni teoretice, trăsăturile etniei şi  naţiunii. Politica naţională – sferă 

specifică a relaţiilor sociale. Naţionalismul. Şovinismul. Direcţiile politicii naţionale – element important al politicii 

statului. Procesele etnice din lumea contemporană. Procesele etnice de transformare şi unificare. Structura 

etnică şi particularităţile relaţiilor interetnice în Republica Moldova. 

Tema 12. Politica mondială şi relaţiile internaţionale  

Politica mondială – esenţă, funcţii şi metode de realizare. Analiza corelaţiei politică externă-politică 

internă. Reprezentanţele externe ale statului: misiunea, consulatul, ambasada, reprezentanţe comerciale. 

Relaţiile internaţionale – evoluţie şi abordări teoretice. Clasificarea relaţiilor internaţionale. Tendinţele esenţiale 

ale sistemului internaţional contemporan. Globalizare. Democratizare. Convergenţa sistemelor politice şi 

economice. Organizaţiile internaţionale şi rolul lor în lumea contemporană. Politica externă a Republicii Moldova. 

 

Strategii de evaluare 

- Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în 
formă de teste, lucrări de control, efectuarea studiului de caz, eseuri, referate, portofolii, răspunsuri la seminarii 
etc.  

(60% din nota finală). 
- Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral sau scris la examene, sau prin 

organizarea de teste, lucrări de control etc. 
(40% din nota  finală). 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Ţârdea B., Noroc L., Politologie. Curs de prelegeri. Chişinău, 2008. 

2. Voiculescu M., Tratat de politologie, Ed.Universitară, Bucureşti, 2002. 

3. Cristian Preda. Introducere în ș tiinț a politică. Colleyium. Polirom, 2013. 

4. Teresa Fischer. Ș tiinț a politică. Probleme, concepte, teorii. Polirom, 2007. 

5. Valeriu Moș neaga, Gheorghe Rusnac, Politologie. Chiș inău, CEP. USM, 2008. 

6. Cornea Sergiu., Introducere în politologie. Cahul, USC, 2008. 

7. Enciu N., Politologie: Curs universitar.. Chiș inău, Civitas, 2005. 

8. Пугачев В., Соловьев А. Введение в политологию. Москва, 2003. 

Opţională: 

1. Iliescu Ana-Paul, Socaciu Emanuil-Mihail, Fundamentele gândirii politice moderne. Iaș i, Polirom, 1999. 

2. Manual de ș tiinț ă politică. Ed. Robert E.Goodin, Hans-Dietei Klingemen. Iaș i, Polirom, 2005. 

3. Сака В., Политическая наука в Молдове тематическое и инструментальное измерение. Кишинэу, CEPUSM, 

2004. 

4. Гаджиев К.С., Политология. Москва: Логос, 2004. 
5. Пушкарев Г.В., Политология. Москва, 2002. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Metode numerice de calcul 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

Catedra Informatică şi TII 

Titular de curs Doctor, Pricop Victor 

Cadre didactice implicate  

e-mail pricopv@mail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.03.O.18 5 II III 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Metode numerice de calcul” contribuie la formarea competenţelor ce ţin de conceptele de bază ale 

metodelor numerice care vor fi aplicate la rezolvarea problemelor cu caracter aplicativ din matematică, fizică, etc. 

În cadrul cursului studenţii îşi vor dezvolta capacităţile de a rezolva diferite probleme clasice caracteristice disciplinei 

respective folosind transpunerea în limbaje de programare a metodelor numerice studiate. 

Cursul “Metode numerice de calcul” contribuie la formarea competenţelor cognitive ce ţin de conceptele de bază ale 

metodelor numerice care vor fi aplicate la rezolvarea problemelor cu caracter aplicativ din matematică, fizică, etc. 

În cadrul cursului studenţii îşi vor dezvolta capacităţile de a rezolva diferite probleme clasice caracteristice disciplinei 

respective folosind transpunerea în limbaje de programare a metodelor numerice studiate. 
 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de rezolvare a diferitor probleme având la bază produse program specializate sau medii 

de programare. 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază, referitor metodele utilizate în cadrul 

rezolvării problemelor în diverse medii de programare. 

 Competenţe de aplicare: de a implementa cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice la rezolvarea diferitor probleme 

cu ajutorul calculatorului utilizînd diverse metode numerice. 

 Competenţe de analiză: de a identifica metodele numerice adecvate, care pot fi integrate în soluţionarea 

diverselor probleme cu caracter aplicativ. 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, cu termeni specifici 

disciplinei. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu privire la metodele numerice ce pot fi utilizate la rezolvarea diferitor probleme 

cu caracter aplicativ. 

 Să dezvolte în limbajul de programare Delphi algoritmi numerici. 

 Să analizeze diferite metode de rezolvare a problemelor matematice cu caracter aplicativ. 

 Să aplice metodele numerice adecvate la rezolvarea problemelor concrete. 

 Să elaboreze şi să aplice algoritmi în procesul de rezolvare a problemelor examinate. 

 Să formuleze critici cu privire la utilitatea unei secvenţe de program şi aprecierea erorilor ce pot interveni. 

 Să folosească şi să adapteze programe de calcul numeric elaborate în limbajul de programare Delphi. 

Precondiţii 

Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 limbaje de programare Pascal, Delphi; 
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 cunoştinţe teoretice fundamentale şi deprinderi de practică de matematică elementară şi superioară: analiza 

matematică, algebra, geometria, ecuaţii diferenţiale, etc.  

Conţinutul unităţilor de curs 

    Tema 1. Introducere în metode numerice de calcul. Erori de calcul numeric. 

Obiectul de studiu al metodelor numerice de calcul. Modelarea matematică. Eroarea soluţiei la rezolvarea numerică a 

problemei. Surse de erori. Tipurile de erori. Răspîndirea erorilor la efectuarea operaţiilor aritmetice cu numere 

aproximative.  

    Tema 2. Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor algebrice şi transcendente. 

Separarea rădăcinilor. Metode utilizate pentru separarea rădăcinilor. Precizarea rădăcinilor. Metodele de precizare a 

rădăcinilor. Soluţionarea aproximativă a ecuaţiilor algebrice sau transcendente. Metode iterative. Evaluarea erorii 

rădăcinii aproximative. Metoda bisecţiei. Metoda lui Newton. Metoda secantei. Metoda mixtă (coardelor şi tangentei). 

   Tema 3. Matrice. Determinanţi. 

Noţiunea de matrice. Definirea unei matrice. Introducerea matricelor. Operaţii elementare cu matrice. Afişarea unei 

matrice. Determinanţi de ordinul 2 şi 3. Definiţia determinantului de ordinul n. Proprietăţile determinanţilor. Calculul 

determinanţilor. Program de calcul al determinantului de ordinul n. 

   Tema 4. Soluţionarea sistemelor de ecuaţii liniare. 

Metoda matricială. Metoda matricei inverse. Metoda Cramer. Metoda eliminărilor succesive Gauss. Metoda Jordan-

Gauss.   

   Tema 5. Interpolarea funcţiilor. 

Interpolare. Polinomul de interpolare Lagrange. Polinoame fundamentale Lagrange. Polinomul Lagrange în cazul 

punctelor echidistante. Formulele de interpolare Newton. Diferenţe divizate. Polinomul Newton cu diferenţe divizate. 

Evaluarea erorii în interpolarea polinomială.  

   Tema 6. Derivarea funcţiilor. 

Formule de derivare numerică. Prima derivată. A doua derivată. 

   Tema 7. Integrarea funcţiilor. 

Calculul integralelor. Formula dreptunghiurilor şi trapezelor. Formula trapezului în caz general. Formula generală a 

trapezului cu rest. Formula lui Simpson. Formula Simpson în caz general. Formula lui Simpson generală cu rest. 

Formulele de cuadratură Newton–Côtes şi Gauss. 

   Tema 8. Regresii. 

Regresia liniară. Regresia neliniară. Aproximarea după cele mai mici pătrate. 

   Tema 9. Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale. 

Soluţionarea numerică a ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale. Metode de tip Euler. Metoda Euler. Metoda 

Euler modificată. Metoda Euler-Cauchy. Metoda Euler–Heun. Metoda Runge–Kutta. Cazuri particulare a metodei 

Runge–Kutta: n=2, n=3, n=4, n=6.  

   Tema 10. Soluţionarea numerică a problemelor de optimizare. 

Metoda gradientului şi metoda Newton la rezolvarea problemelor de optimizare 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 rezolvări de probleme şi exerciţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin lucrări de control şi lucrări de laborator. Evaluarea finală constă din examen. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - evaluări curente şi lucrări de laborator,  40% - lucrarea 

finală de examen. 

Bibliografie 

Obligatorie 

1.  Anton Hadâr, Cristian Petre, Cornel Marin, Adrian Voicu, „Metode numerice în inginerie”, Politehnica Press, 

Bucureşti, 2004, http://tet.upb.ro/files/studenti/materiale/an_III/Metode%20numerice%20in%20inginerie.pdf  

2.  Mădălina Roxana Buneci, Metode numerice-aspecte teoretice şi practice. Editura Academia Brîncuşi, Tîrgu-Jiu, 

http://tet.upb.ro/files/studenti/materiale/an_III/Metode%20numerice%20in%20inginerie.pdf
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2009. http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf  

3. Vasile Moraru, „Elemente de calcul numeric şi optimizări”, Chişinău, 2009. 

4. I. Dragotă, V. Petrehus „Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale”, Editura Orizonturi Univ., Timişoara, 2002. 

5. Sorin Mitran, ş.a,  „Metode numerice”, Editura tehnică, 1998, http://mitran.web.unc.edu/files/2012/09/b002.pdf  

Opţională 

1. C. Secrieru, I. Secrieru „Analiză numerică”, Ştiinţa, Chişinău, 1985. 

2. Ş. Buzurniuc, V. Moraru, A. Popescu. „Metode numerice. Îndrumar de laborator”, Chişinău, Editura UTM, 1996. 

3. Finta Bela, Analiză numerică, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2004, 200 p. 

http://cs.upm.ro/~bela.finta/.files/carti/Numerika.pdf  

 

http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf
http://mitran.web.unc.edu/files/2012/09/b002.pdf
http://cs.upm.ro/~bela.finta/.files/carti/Numerika.pdf
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Gestiunea Informaţiei (BD) 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs Burlacu Natalia, doctor, lector superior 

Cadre didactice implicate  

e-mail NatBurlacu@hotmail.ru 

 

Codul cursului 
Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.03.O.19 5 II III 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Gestiunea Informaţiei” vizează pregătirea studenţilor în domeniul proiectării bazelor de date şi al 

utilizării acestora în diferite domeniile educaţionale, social-economice. Aplicaţiile elaborate vor avea tangenţă cu 

conţinuturi din curriculumul şcolar. Toate lucrările de laborator şi exerciţiile acestui curs trebuie să fie efectuate 

prin utilizarea programului MS Access. Lecţiile de laborator se axează pe elaborarea şi crearea programelor de 

bazelor de date în MS Access; crearea şi editarea obiectelor MS Access. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de a cunoaşte modelele de baze de date (BD), inclusiv a arhitecturilor de BD relaţionale 

(BDR); de a înţelege principiile şi terminologia specifică BDR, a metodelor de proiectare a BD, a sistemelor de 

gestiune a bazelor de date (SGBD), a specificului de lucru în programul MS Access. 

 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective cognitive 

şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual de BDR în MS Access sau 

colectiv de perfecţionare profesională. 

 Competenţe de aplicare: de a aplica tehnici şi aplicaţii relevante în elaborarea de produse digitale utilizabile în 

crearea aplicaţiilor de BDR în MS Access cu elemente simple de dinamică. 

 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală adecvate 

curriculumul şcolar.  

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând 

terminologia specifică tehnologiilor informaţiei şi de comunicaţiei, noţiuni specifice domeniilor de proiectare şi 

utilizare a BDR în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de comunicare în limba engleză 

(citirea textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu referire la dezvoltarea teoretică, metodologică si practică, specifică BDR, 

precum şi modalităţile de asigurare a securităţii BDR.  

 Să elaboreze aplicaţii BDR în MS Access în conformitate cu principiile de proiectarea, normalizare a datelor, 

modelul de BD ales prin intermediul aplicării regulilor lui Ed. Codd. În vederea identificării şi utilizării 

instrumentelor adecvate. 

 Să evalueze resurse digitale şi textuale (manuale, tutoriale, rapoarte, portofolii ş.a.), precum şi aplicaţii 

software proprietare şi cu cod deschis utilizate în crearea de aplicaţii de BDR MS Access, precum şi în alte 

interfeţe afiliate, inclusiv şi ale celor publicate în limba engleză.  

 Să redacteze imagini în format adecvat pentru a le plasa aplicaţiile de BDR MS Access elaborate. 

 Să aplice in mod profesional tehnicile de proiectare, editare, machetare asupra obiectelor BDR MS Access din 

domeniul de curriculum şcolar, prezentate într-un limbaj corect din punct de vedere ştiinţific şi gramatical, în 

mod individual şi în proiecte de grup. 

 Să prezinte în format digital proiectele / laboratoarele elaborate, explicând procedeelor ș i metodele de 
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elaborare a lucrării, argumentarea alegerii setului de instrumente p-u elaborarea proiectului, ect. 

Precondiţii 

Cursanţii trebuie să deţină cunoştinţe de bază din cursul gimnazial / liceal de informatică referitoare la: Sisteme 

de operare; Internet; HTML şi WEB Design; abilităţi de utilizate ale aplicaţiilor generice în proiectarea şi 

procesarea datelor digitale. 

Unităţi de curs 

1. Iniţiere în teoria bazelor de date.  

2. Sisteme de gestionare relaţională a bazelor de date. Regulile lui Codd.  

3. Procesul de normalizare a bazelor de date. Modele de baze de date.  

4. Caracteristica generală. Principiile proiectării bazelor de date.  

5. Sistemul de gestiune a bazelor de date MS Access. Caracteristica generală.  

6. Crearea şi gestionarea tabelelor MS Access. Funcţii standard.  

7. Extragerea informaţiilor din bazele de date.  

8. Crearea şi gestionarea interogărilor MS Access.  

9. Afişarea informaţiilor din bazele de date.  

10. Crearea şi gestionarea formularelor şi subformularelor MS Access.  

11. Crearea şi gestionarea rapoartelor MS Access.  

12. Crearea şi gestionarea macrourilor MS Access.  

13. Importarea / exportarea datelor MS Access.  

14. Întreţinerea bazelor de date MS Access. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive; prelegeri dezbateri; lucrări de laborator; proiecte; 

consultaţii; învăţarea prin cooperare; explicaţia; dialogul profesor-student. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor lucrărilor 

de laborator, plasarea pe platforma de învăț are Moodle ș i hosting a lucrărilor de laborator, participarea la 

discuţii, elaborarea proiectelor de BD Access.  

Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, participarea la 

discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme. 

Evaluarea finală de examen se realizează prin lucrare scrisă care cuprinde: subiecte teoretice (descriptive): 50 

%; exerciţii / probleme de proiectare (aplicative): 50%. Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% - lucrarea finală de examen, 30% - nota medie a lucrărilor de laborator efectuate şi a eventualelor 

prezentări de rapoarte, referate, participări la discuţii; 30% - nota evaluărilor continue. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. ECDL Modulul 5 - Baze de date Access”, Editura: Andreco Educaţional, Colecţia: ECDL de Baza, Bucureşti – 

2009. 

2. Fotache Marin. Proiectarea bazelor de date. Normalizare si postnormalizare. Implementări SQL si Oracle. 

Editura: POLIROM. Bucureşti, 2005. ISBN: 973-681-898-5. 352 p. 

3. Johnson Steve. Access 2007 Microsoft Office. Include obiective ale examenului Microsoft Certified Application 

Specialist. Editura: NICULESCU. Bucureşti, 2010. 448 p. 

4. Rogear Jennings „Totul despre Microsoft Acces 2000”, Tradus de Nicolaie Ionescu-Crutan, Bucureşti, Teora. 

2010. 

5. Steve Johnson, „Microsoft Office - Access 2007”, Editura: TEORA, Bucureşti-2008. 

 

Opţională: 

6. Felicia Ionescu. Baze de Date Relaţionale şi Aplicaţii. Editura Tehnica. Bucureşti, 2004. ISBN: 

9789733122074. 

7. Kovacs S. Implementarea bazelor de date. Editura Albastră. Cluj-Napoca, 2003. 

8. Mihaela Muresan. Elena Ilie. Acces 2007. Aplicaţii economice (Meniuri si comenzi practice). Editura: IDEEA 

EUROPEANA. Bucureşti, 2010. 206 p. 

9. Aflaţi mai multe... Microsoft Office Access 2007. Manual pentru uz şcolar. În: 
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http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Access%202007.pdf (Vizitat: 01/12-2015). 

10. Curs Gratuit Access 2007 - Interogari Avansate. În: http://www.itlearning.ro/tutorials/tutorial/?tutorial=8 

(Vizitat: 01/12-2015). 

11. Curs Gratuit Access 2007 - Pentru începători. În: http://www.itlearning.ro/tutorials/tutorial/?tutorial=26 

(Vizitat: 01/12-2015). 

 

http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20Office%20Access%202007.pdf
http://www.itlearning.ro/tutorials/tutorial/?tutorial=8
http://www.itlearning.ro/tutorials/tutorial/?tutorial=26
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului HTML&Web design 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Informatică ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 

catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Dumbraveanu Roza, dr., conferenț iar 

Cadre didactice implicate  

e-mail r.dumbraveanu@gmail.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

An Semestru  Total ore Total ore 

contact  studiu individual 

S.03.A.20 5 2 3 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „HTML &Web design” contribuie la formarea competenț elor cognitive de căutare, de aplicare ș i de 

analiză critică a informaț iei din diferite surse referitoare la instrumente ș i tehnici de creare a paginilor Web. În 

acest curs studenţii vor învăţa cum să utilizeze limbajul HTML ș i foile de stil în cascadă pentru a crea pagini Web. 

Aplicaț iile elaborate vor avea tangenț ă cu conț inuturi din curriculumul ș colar. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

• Competenţe cognitive: de căutare, de aplicare ș i analiză critică a informaț iei din diferite surse referitoare 

la instrumente ș i tehnici de creare a paginilor Web, de prezentare a produselor elaborate în format electronic 

pe un PC local ș i pe un server în corespundere cu cerinţele de web design.  

• Competenţe de învăț are: de autoevaluare ș i de dezvoltare a performanț elor profesionale proprii, în 

domeniul tehnologiilor web. 

• Competenț e de aplicare: de a aplica tehnici ș i aplicaț ii relevante în elaborarea de produse digitale 

utilizabile în crearea paginilor web. 

• Competenț e de analiză: de a evalua ș i de a utiliza resurse ș i instrumente cu acț iune digitală adecvate 

în elaborarea de pagini web. 

• Competenț e de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv 

utilizând tehnologiile informaț iei ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale; 

competenț e de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate). 

 

Finalităţi de studii 

• Să explice conceptele de bază cu referire la instrumentele de creare ș i de publicare a siturilor web în baza 

resurselor obț inute ș i a celor colectate sub îndrumare.  

• Să elaboreze aplicaț ii web statice în conformitate cu principiile de web design cu identificarea ș i utilizarea 

instrumentelor adecvate. 

• Să evalueze resurse digitale ș i textuale (manuale, tutoriale, portofolii ș .a.), precum ș i aplicaț ii software 

proprietare ș i cu cod deschis utlizate în crearea siturilor web, inclusiv ș i a celor publicate în limba engleză.  

• Să redacteze imagini în format adecvat pentru a le plasa în pagini web elaborate. 

• Să aplice in mod profesional tehnicile de marcare HTML asupra textelor digitale din domeniul curriculei 

ș colare, prezentate într-un limbaj corect din punct de vedere ș tiinț ific ș i gramatical, în mod individual ș i în 

proiecte de grup.  

• Să aplice foi de stil în cascadă în designul paginilor web. 

 

Precondiț ii 

Cunoştinţe de bază despre Internet ș i despre sisteme de operare. Studenţii trebuie să cunoască funcț iile de 
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bază ale unui sistem de operare (Windows sau Linux/Unix). Studenţii trebuie să ştie cum să redacteze un fişier 

text, să salveze fişiere, să navigheze în sistemul de fişiere de pe calculator şi să găsească fişierele, cu care au 

lucrat. De asemenea studenţii trebuie să ştie cum să utilizeze un browser (Chrome,Opera, Internet Explorer, 

Netscape Navigator). 

 

Conț inutul unităț ilor de curs 

Tema 1. Servicii de bază Internet: WWW, Email, FTP.  

Concepte de bază Web. Web - parte a Internet-ului. Componente web. Client-server, browser, tipuri de 

servere, protocoale. Documente web, hypertext. Poș ta electronică, structura unui mesaj electronic, programe 

client de poș tă electronică. Serviciul FTP (file transfer protocol). 

 

Tema 2. Căutări avansate web ș i criterii de evaluare a resurselor web. Instrumente de elaborare pagini 

Web.  

Metode de căutare a resurselor în reț eaua web. Motoare de căutare. Criterii de căutare, operatori logici de 

căutare. Căutare avansată. Criterii de evaluare a resurselor web. Instrumente de elaborare a paginilor web: 

editoare utilizate pentru HTML, editoare WYSIWYG. 

 

Tema 3. Sintaxa limbajului HTML. Elemente de structurare a conţinutului unui document hypertext. 

Condiț ii necesare pentru elaborarea unui document HTML. Structura unui element HTML. Atribute. Versiuni HTML. 

Structura unui document HTML. Elemente obligatorii. Elemente de structură, elemente de tip bloc. Titluri în 

document web. Paragrafe, liste, citate. 

 

Tema 4. Elemente de formatare a textului. 

Elemente de formatare fizică. Elemente de formatare logică. Afisarea elementelor în browser. Elemente inline. 

Gruparea elementelor inline. 

 

Tema 5. Tabele HTML. 

Tabele în pagini web, rolul tabelelor. Construirea tabelelor. Poziț ionarea ș i dimensionarea elementelor. Gruparea 

celulelor. Fromatarea conț inutului din celule. 

 

Tema 6. Adrese URL. Hiperlegături. 

Structura unei adrese URL. Adrese IP. Adrese de domeniu. Calea către document pe server. Adrese absolute. 

Adrese relative. Crearea hiperlegăturilor. Hiperlegături către documente non-web. Deschiderea documentelor din 

hiperlegătură intr-o fereastră nouă. Cazuri particulare de adrese relative. Cadre interne. Deschiderea documentelor 

din hiperlegătură în cadre interne. Hiperlegături către fragmente de text. 

 

Tema 7. Imagini în pagini Web. 

Tipuri de imagini digitale. Caracteristici ale imaginilor plasate în pagini web. Inserarea imaginilor în pagini web. 

Imagini în calitate de hiperlegătură. Imagini-hartă. Crearea imaginilor-hartă.  

 

Tema 8. Formulare. 

Rolul formularelor în pagini web. Exemple de formulare. Construirea formularelor. Tipuri de cîmpuri. Expedierea 

datelor din formulare.  

Tema 9. Informaţii despre documentul HTML (elemente din antet). 

Elemente din antetul documentului web. Elemente de tip meta. Redirecț ionare. Specificarea limbii documentului. 

Specificarea codificării caracterellor utilizate în document. Caractere speciale. 

Tema 10. Utilizarea foilor de stil în cascadă CSS. 

Menirea foilor de stil în cascadă. Sintaxa CSS. Reguli, declaraț ii, selectori, proprietăț i ș i valori. Inserarea foilor 

de stil în cascadă in document HTML. Foi de stil externe, interne, inline. 

Tema 11. Proprietăț i text CSS. 

Proprietăț ile fontului. Alinierea, indentarea, spaț ierea, culoarea textului. Proprietăț ile listelor. Proprietăț ile 

hiperlegăturilor. Proprietăț ile tabelelor. 

Tema 12. Culori CSS. Elemente text afiș ate cu culori. Valori ale culorilor prin denumiri, palete, hexazecimal. Culori 
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de fundal. Imagini de fundal. 

Tema 13. Modelul box CSS. 

Dimensiunea proprie a elementelor. Elementele pe rol de cutie. Gruparea elementelor. Culori ș i imagini de fundal. 

Dimensionarea elementelor prin proprietăț i CSS. Bordura, proprietăț ile margin ș i padding ale elementelor. 

Afiș area elementelor prin proprietatea display. 

Tema 14. Bare de navigare. Rolul barelor de navigare. Construirea barelor de navigare în varinata tabel. 

Construirea barelor de navigare prin CSS. Exemple de bare de navigare. 

Tema 15. Galerii de imagini. Opacitatea imaginilor. Construire galerii de imagini prin CSS.  

Tema 16. Poziț ionări elemente prin CSS. 

Tipuri de poziț ionări. Poziț ionare statică, fixă, absolută, relativă. Exemple de poziț ionări. Proprietatea float.  

Tema 17. Designul paginii Web prin CSS. 

Componente ale paginii web. Structura unei pagini web. Plasarea barelor de navigare, galeriilor de imagini, 

coloane. Meniuri verticale ș i orizontale. 

Tema 18. Publicarea site-lor pe Web. 

Găzdurea siturilor web în reț eaua Internet. Domenii libere de găzduire. Înregistrare pe un server cu găzduire 

liberă. Transferul site-lui de pe calculator local pe server. Redactarea paginilor de pe site-gazdă. 

 

 

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare 

Învăț are centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 portofolii electronice. 

 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris, exerciț ii, lucrări de laborator, prezentări, rapoarte, 

prezentarea rezultatelor de la lucrări de laborator, participarea la discuţii, portofolii.  

Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciț iilor, susț inerea lucrărilor de laborator, participarea la discuţii 

în timpul orelor, prezentări orale a unor teme. 

Lucrarea finală de examen constă în crearea unui site Web original la o temă la alegere din domeniul educaț iei, 

care să satisfacă anumite criterii sau în elaborarea de pagini web în conformitate cu modele prestabilite. Nota finală 

se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de examen, 40% - portofoliul compus din lucrări 

de laborator adnotate; 10% - exerciţii. 10% - participarea la discuţii, prezentări. 

 

 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1. Suport de curs HTML&CSS. Dumbraveanu R. http://moodle.upsc.md 
1. Curs HTML&CSS. http://suport.upsc.md/curshtml/ 
2. Tutorial Html. http://www.w3schools.com/html/default.asp. 
3. Tutorial CSS. http://www.w3schools.com/css/default.asp. 
4. Web style guide online. http://webstyleguide.com/wsg3/index.html 

Opţională: 
5. Tutoriale html. http://www.tutorialehtml.com/ 
6. HTML,XHTNL and CSS. Steven M.Schafer. 5th edition. ISBN: 978-0-470-52396-4, 2010, Wiley 

Publishing.795 p.  
7. Web 2.0 Design – How to Design Best Web 2.0 Style. http://www.webdesignfromscratch.com/web-

design/web-2-0-design-style-guide/ 

 

http://moodle.upsc.md/
http://www.w3schools.com/html/default.asp
http://www.w3schools.com/css/default.asp
http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
http://www.tutorialehtml.com/
http://www.webdesignfromscratch.com/web-design/web-2-0-design-style-guide/
http://www.webdesignfromscratch.com/web-design/web-2-0-design-style-guide/
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Psihologia educaț iei 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Psihologie ș i Psihopedagogie Specială/ catedra 

Psihologie 

Titular de curs Vinnicenco Elena, dr. în ped. 

Cadre didactice implicate  

e-mail elena_vinnicenko@yahoo.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.03.O.022 4 II 3 60/60 30/12 30/48 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Psihologia educaţiei face parte din seria de discipline ale modulului psihopedagogic  ce au 

misiunea să asigure pregătirea viitorului cadru didactic pentru activitatea profesională. Psihologia educaţiei are 

drept obiectiv general formarea sistemului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini privind mecanismele şi legităţile 

formării competenţelor  în aspectul psihologic de educaţie şi dezvoltare la elevi a unei personalităţi integre, 

formarea concepț iei privind legităț ile ce guvernează activităț ile psihocomportamentale ale indivizilor supuș i 

influenț elor educaț iei. 

Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi atît a competenţelor ştiinţifice cît şi a competenţelor 

comunicaţionale, de relaţionare socială, precum şi a competenţelor metodologice. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

- Descrierea problematicii  cursului Psihologiei educaț iei; 

- Caracterizarea disponibilităț illor motivaț ional-afective privind aspectele învăț ării în mediul ș colar; 

- Redarea dimensiunilor psihologice ale agenț ilor educaț ionali integraț i în activităț ile instructiv-

educative; 

- Identificarea modalităț ilor de cunoaș tere a personalităț ii elevului; 

- Elaborarea strategiilor conceptuale de abordare a personalităț ii elevilor; 

- Elaborarea strategiilor psihopedagogice de optimizare a relaț iei profesor-elev; 

- Formarea unei atitudini implicite privind aspectele psihologice ale educaț iei; 

 

 

Finalităţi de studii 

- Să definească conceptele-cheie ale cursului; 

- Să descrie perspective psihologice ale instruirii ș i educaț iei; 

- Să caracterizeze factorii motivaț iei învăț ării; 

- Să explice procesualitatea actului de învăț are; 

- Să analizeze teoriile psihologice privind mecanismele educaț iei; 

- Să identifice modalităț ile de ameliorare a comunicării asertive; 

- Să exprime opinii personale cu privire la formele de organizare a instruirii ș i educaț iei elevilor; 

- Să se implice în desfăș urarea activităț ilor educative; 

- Să elaboreze strategii de prevenire a conflictelor educaț ionale; 

 

Precondiț ii 

Disciplinele anterior studiate:  Psihologia generală, Psihologia dezvoltării. 
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Studenț ii trebuie să cunoască conceptele de educaț ie, vîrstă, particularităț ile de vîrstă, forme de instruire, să 

posede cunoştinţe despre evoluţia psihicului  în ontogeneză; abilităţi de analiză a proceselor cognitive. 

 

Conț inutul unităț ilor de curs 

 

Tema 1. Introducere în psihologia educaț iei.  

           Excurs istoric evolutiv al psihologiei educaț iei. Direcț iile psihologiei educaț iei. Aspectele relaț ionale 

disciplinare ș i interdisciplinare ale psihologiei educaț iei. Statutul de ș tiinț ă al psihologiei educaț iei.  

Obiectivele psihologiei educaț iei. 

 Metodele de cercetare utilizate în domeniul psihologiei educaț iei. 

 

Tema 2. Învăț area ș colară. 

           Învăț area ca formă de acț iune ș i ca mijloc de satisfacere a intereselor cognitive. Forme ș i tipuri de 

învăț are. Structura ș i caracteristicile esenț iale ale activităț ii de învăț are. Factorii interni ș i externi ai 

învăț ării. Teoriile învăț ării.  

 

Tema 3. Motivaț ia învăț ării. 

Delimitări conceptuale ale motivaț iei învăț ării. Funcț iile ș i formele motivaț iei. Tipurile motivaț iei 

ș i scopul activităț ii. Motivaț ia ș i componentele ei interne. Structura sistemului motivaț ional ș colar. 

 

Tema 4. Psihologia procesului educativ. 

Bazele psihologice ale educaț iei. Barajele psihice în educaț ie.Tratarea diferenț ială ș i individualizată în 

instruire ș i educaț ie. Esenț a psihologică a evaluării. 

 

Tema 5. Personalitatea profesorului. 

Implicaț ii culturale în formarea profesională  a cadrului didactic. Funcț iile cadrului didactic. 

Competenț ele generale ș i profesionale ale profesorului. Deontologia. Nivelurile de comunicare. Stilurile de 

comunicare educaț ională. 

 

Tema 6. Personalitatea elevului. 

Noț iuni generale despre personalitate. Dinamica dezvoltării personalităț ii. Niveluri de abordare a 

personalităț ii elevului. Componentele dezvoltării personalităț ii elevului. Componenta comportamentală. 

Componenta cognitivă. Componenta afectivă. 

Tema 7. Comunicarea asertivă. 

 

Definiri conceptuale ale comunicării. Teorii cu privire la comunicare. Caracteristici ale comunicării asertive. 

Structura comunicării. Stilurile comunicării. 

 

Tema 8. Conflictul ș i managementul conflictelor educaț ionale. 

 

          Simptomele conflictelor. Cauze ale conflictelor. Tipuri de manifestare în conflict. Tipuri de strategii în 

managementul conflictelor. Modalităț i de prevenire a violenț ei în mediul ș colar. 

 

 

 

Strategii de evaluare 

 

Evaluare formativă -  două probe curente sub formă de test. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din 

cota notei finale. 

Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale. 



 

 

57 

 

 

Bibliografie 

Obligatorie: 

 

1. Cristea, G.,  Psihologia educaţiei. Bucureşti, 2004. 

2. Joiț a, E. Educaț ia cognitivă. Fundamente. Metodologie,Editura Polirom, Iaș i, 2004. 

3. Golu, P., Golu, M. Psihologie educaţională. Bucureşti, 2003. 

4. Losîi, E. Psihologia educaț iei, CEP USM, Chiș inău, 2014. 

5. Racu, I. Bolboceanu, A., Jelescu, P. et al. Psihologia dezvoltării ș i psihologia pedagogică. Univers 

Pedagogic, Chiș inău, 2007. 

 

Opţională: 

1) Golu, P. Psihologia grupurilor şcolare şi a fenomenelor colective. Bucureşti, 2004. 

2) Neculau, A. Psihopedagogia. Iaşi, 2000. 

3) Sălăvăstru, D. Psihologia educaț iei, Editura Polirom, Iaș i, 2004. 
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Denumirea programului de studii 
 

141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Educaț ia incluzivă 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Catedra Psihopedagogie Specială 

Titular de curs Pîrvan Mariana 

Cadre didactice implicate 
Ciobanu A., dr.conf.univ.;Racu A., dr.hab.prof.univ.;Gînu D., 

dr.conf.univ. 

e-mail chitarmary@hotmail.com 

 

Codul cursului 
 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

F.03.O.023 2 II III 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul Educaț ia incluzivă constituie parte a modulului psiho-pedagogic, standard de formare iniț ială necesar 

studenț ilor altor facultăț i. Cursul Educaț ia incluzivă este actuală prin reformele în domeniul educaț iei, inclusiv 

reforma sistemului rezidenț ial de îngrijire a copilului,  includerea în învăț ămîntul general a tot mai mulț i copii cu 

cerinț e educaț ionale speciale. Importanț a cursului Educaț ia incluzivă constă în  pregătirea cadrelor didactice de-

a face faț ă provocărilor induse  de transformările care se produc în abordarea individualizată a copiilor ș i să acorde 

asistenț ă  calitativă ș i calificată în corespundere cu necesităț ile diferitor categorii de copii, iar demersul didactic se 

cere a fi regîndit din perspectiva educaț iei incluzive. Poziț ionarea cursului este logică ș i se înscrie armonios în ciclul 

disciplinilor în contextul procesului de reformă declanşat în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. 

Acest curs are conexiuni cu alte cursuri ca Psihologia generală, Psihologia vîrstelor, Pishologia educaț iei, Pedagogia 

generală, Pedagogia socială ș .a. 

- Cursul Educaț ia incluzivă face parte din cursurile opț ionale ce are misiunea să asigure pregătirea studenț ilor în 

problemele teoretico - practice privind integrarea şi incluziunea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi. Ca obiectiv 

general are la bază formarea la studenţi a sistemului de cunoș tinț e, abilităţi şi atitudini privind 

intervenţia psihopedagogică în şcoala incluzivă; informaţii referitoare la diverse aspecte ale dezvoltării 

învăţământului integrat/incluziv ce se sprijină pe: cadrul conceptual ș i legislativ de dezvoltare a educaț iei 

incluzive, evaluarea copilului cu cerinț e educaț ionale speciale, particularităț ile de dezvoltare a copiilor cu cerinț e 

educaț ionale speciale, particularităț ile procesului educaț ional incluziv, parteneriatul socio-educaț ional ș i 

managementul educaț iei  incluzive. 

- După ascultarea cursul de 30 ore,  cu tangenț e în psihologia generală, psihologia dezvoltării, psihologia educaț iei, 

pedagogia, medicina, ș .a. conț inutul curriculumului vizează, în principal, pentru studenț i altor facultăț i cu profil 

umanist: să fie bine pregătit pentru a face faț ă provocărilor induse  de transformările care se produc în abordarea 

individualizată a copiilor ș i să acorde asistenț ă  calitativă ș i calificată în corespundere cu necesităț ile diferitor 

categorii de copii; demersurile  didactice să fie regîndite din perspectiva educaț iei incluzive. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

1. Competenț e de cunoaș tere ș i înț elegere: 

formarea viziunii de ansamblu asupra celor mai importante concepte, principii, definiț ii  privind educaț ia incluzivă; 

familiarizarea cu particularităț ile de dezvoltare a copilului cu cerinț e educaț ionale speciale. 

2. Competenț e de aplicare a cunoș tinț elor ș i înț elegerilor: 

formarea competenț elor de elaborare/realizare a planului educaț ional individualizat ș i  adaptărilor curriculare în 

organizarea procesului educaț ional incluziv. 

3. Competenț e de analiză: 

achiziț ia unor modele de analiză ș i acț iune operaț ionale în contexte educaț ionale incluzive. 

4. Competenț e de comunicare a cunoș tinț elor ș i înț elegerilor: 

mailto:chitarmary@hotmail.com
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identificarea ș i determinarea rolului ș i responsabilităț ii subiecț ilor implicaț i în promovarea educaț iei incluzive. 

5. Competenț e de dezvoltare profesională continuă: 

dezvoltarea atitudinilor pozitive, a gândirii critice ș i relaţionale despre structurile,  procesele ș i valorile sistemului 

educaț ional aplicate în dezvoltarea ș i susţinerea practicilor  incluzive. 

Finalităţi de studii  

- să cunoască, să înț eleagă ș i să explice principalele documente de politici ș i acte  legislative, 

teorii, concepț ii, principii în domeniul educaț iei incluzive; 

- să  identifice particularităț ile de dezvoltare a copilului cu cerinț e educaț ionale speciale; 

- să elaboreze ș i să realizeze planuri educaț ionale individualizate, adaptări curriculare  pentru copiii 

cu cerinț e educaț ionale speciale integraț i în învăț ămîntul general; 

- să adapteze procesul educaț ional la necesităț ile copiilor cu cerinț e educaț ionale speciale; 

- să aplice principiile abordării individualizate în toate activităț ile ce vizează procesul educaț ional; 

- să opreze cu noi modele de analiză ș i acț iune operaț ionale în contexte educaț ionale incluzive. 

Precondiț ii 

1. Discipline anterior studiate: 

- Psihilogia  generală, Psihilogia  vârstelor, Psihilogia  educaț iei, Pedagogia  generală, Pedagogia  socială, etc. 

2. Condiț ii prealabile:  

- cunoaș terea particularităț ilor de dezvoltare a copiilor obiș nuiț i, evaluarea ș i instuirea acestora; 

- operaț ionalizarea terminilor în domeniul: psihologie, pedagogie; 

- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, de a căuta ș i  rezuma 

sursele bibliografice, de organizarea independentă a activităț ii de învăț are la cursul Educaț ia incluzivă. 

Unităț i de curs 

Teme de bază: 

1. Educaț ia incluzivă – cadru conceptual. 

2. Etiologia apariț iei dizabilităț ilor. 

3. Evaluarea ș i abordarea individualizată în contextul  educaț iei incluzive a copilului cu dizabilităț i. 

4. Particularităț ile în dezvoltarea copilului cu dizabilităț i (CES). 

5. Cadrul legal. Politici educaț ionale. 

6. Strategii de dezvoltare ș i metode de lucru cu copiii cu dizabilităț i (CES). 

7. Parteneriatul socio-educaț ional + managment educaț iei icluzive. 

Strategii de predare ș i învăţare 

În cadrul cursului Educaț ia incluzivă vor fi folosite pe larg metodele activ-participative: prelegere clasică, 

predarea sinergetică, prelegere interactivă prin: expunere, conversaţie euristică. Învăț area prin cooperare, învăț area 

experenț ială, învăț are situaț ională, învăț are bazată pe problemă, demonstraț ia, dezbaterile, proiect prin aplicarea 

metodelor de explicare, activităț i în grup, studii de caz, studiul individual, joc de rol, simularea, consultarea surselor 

bibliografice, seminar interogativ. 

Strategii de evaluare 

Prin examen oral/scris.   

- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaș tere a conceptelor de bază în sistemul educaț ional al 

persoanelor cu disabilităț i; 

- Proba II de evaluare curentă: elaborarea referatului tematic şi prezentarea discursului/studiu de caz; 

- Prezentări orale, participări în dezbateri, analiza studiilor de caz, planuri de intervenț ie elaborate etc.    

Prin examen scris, care se constituie din: 

- Proba de evaluare finală: test de cunoaș tere a conceptelor de bază din cursul ascultat Educaț ia 

incluzivă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cara A., Implementarea educaţiei  incluzive în Republica Moldova. Studiu de politici publice. Chişinău: Lexon-

Prim, Tipografa Reclama, 2015. 60 p. 

2. Bodorin C.; Racu A.; Gînu D., Educaț ie incluzivă – Unitate de curs. Chiș inău: Ed. Cetatea de Sus, 2012. 100 

p. 

3. Gerguț  A., Sinteze de psihopedagogie specială. Bucureș ti, 2007 
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4. Gerguţ A., Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale. Strategii diferenţiate ș i incluziune în 

educaţie. Iaș i: Ed. Polirom, 2006 

5. Racu A.; Popovici D-V.; Danii A., Educaț ia incluzivă, Ghid pentru cadrele didactice ș i manageriale. Chiș inău: 

Tipografia Centrală, 2010 

6. Racu A.; Verza E., Verza F., Racu S., Pedagogia specială. Chiș inău: Ed. Tipografia Centrală, 2012. 316 p. 

7. Verza E., Psihopedagogia specială. Bucureşti, E.P.D.- R.A., 2007 

Opţională: 

1. Chicu V.; Cojocaru V., Educaţie incluzivă. Repere metodologice. Chiș inău, 2006 

2. Vraș maș  E., coord. Set de instrumente, probe şi teste pentru evaluarea educaţională a copiilor cu disabilităţi. 

Bucureș ti, 2003 

3. Ainscow M., (coord.) Improving Schools, Developing Inclusion. Ed:Routledge, London and  New York, 2006 

4. Венар Ч.; Керриг П., Психопатология развития детского и подросткового возраста.  С-П- Москва, 2000 

5. Bibliografia de referinț ă: 

6. Racu A.; Racu S., Dicț ionar encilopedic de psihopedagogie specială. Chiș inău, 2013 

7. Vrăș maș  T., Învăț ămîntul integrat ș i/sau incluziv. Bucureș ti: Aramis, 2001 

8. Revista „Дефекталогия”, 2010-2015, Nr.1- 6 

9. PLĂMĂDEALĂ, M. Probleme generale ale recuperării copiilor cu deficeinț e de vedere. În culegerea: Analele 

Ştiinţifice ale doctoranzilor. Conferinţa ştiinţifică internaţională.  UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2011. p. 119-

124, ISBN 978-9975-46-117-7 

10. PLĂMĂDEALĂ, M. Indici dezvoltativi a procesului de gîndire la copiii cu deficienț ă de vedere. În culegerea: 

Analele ș tiinţifice ale doctoranzilor ș i competitorilor. Probleme actuale ale ș tiinț elor umaniste. Chiș inău, 

2012 p.155 – 162, ISBN 978-9975-921-22-0 

11. PLĂMĂDEALĂ, M. Dezvoltarea operaț iilor de analiză ș i sinteză prin eficientizarea explorării vizuale la elevii 

ambliopi. În culegerea: ,,Probleme ale Ș tiinț elor Socioumane şi Modernizării Învăț ământuluil. Conferinț a 

Ș tiinț ifică Naț ională. UPS „Ion Creangă”, 5 aprilie, Chişinău, 2012. Vol. I. p. 247 – 253, ISBN 978-9975-

46-093-4 

12. PLĂMĂDEALĂ, M. Accesul persoanelor cu deficienț e de văz la sistemul social: realitate şi necesitate. În 

culegerea: Dialogue between peoples and culture. East European Cross Border Actors in the Dialogue, 

Conferinț a Ș tiinț ifică Ineternaț ională 13-14 mai. Editura STEF, Iaș i - România, 2012. p. 149 – 153, ISBN 

978-606-575-205-4 

13. PLAMADEALA, M. Orientarea socio - profesională a persoanelor cu dizabilităț i prin intermediul ergoterapie. 

În culegerea: Practica psihologică modernă. Conferinț a Practico-Ș tiinț ifică cu participare Ineternaț ională. 

27-29 septembrie, Chiș inău, 2013. p. 242 – 247. CD, ISBN 978-9975-46-153-5 

14. PLAMADEALA, M. Dezvoltarea competenț elor cheie – premisă a incluziunii sociale pentru persoanele cu 

deficienț ă de văz.  În culegerea: Probleme ale ș tiinț elor socioumaniste ș i modernizării învăț ământului. 

Conferinț a Ș tiinț ifică Naț ională. Resp. ed. C. PERJAN, ș .a. Ch.: Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2014. Vol. 

I p. 511 - 517, ISBN 978-9975- 46-198-6 

15. STEMPOVSCHI, E., PLAMADEALA, M., CEBOTAR, N. Standarde educaț ionale  minimale pentru ș colile care 

integrează elevi cu cerinț e educaț ionale speciale (CES).  În: Integrarea  persoanelor cu dizabilităț i: 

percepț ii ș i  bariere. Ch.: Pontos, 2014. p. 77 - 98, ISBN 978-9975-51-613-6 

16. PLAMADEALA, M. Jocul ca activitate de învăț are ș i terapie la copiii cu deficienț e de vedere.  În culegerea: 

Probleme ale Ș tiinț elor Socioumaniste ș i Modernizării Învăț ământului. Materialele Conferinț ei 

ș tiinț ifice anuale a profesorilor ș i cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Resp. ed. I. RACU, ș .a. Ch.: 

Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2015. Vol. I p. 169 - 174, ISBN 978-9975- 46-239-6 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Didactica Informaticii 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 
catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Lector universitar, Schiț co Olesea 

Cadre didactice implicate Lector universitar, Schiț co Olesea 

e-mail schitcoolesea@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.03.O.24 6 II III 180 90 90 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul ”Didactica informaticii” realizează conexiunea între conţinuturile disciplinei şi problemele de învăţare 

specifice domeniului Informaticii, operarea cu programele de liceu, pentru aplicarea adecvată a principiilor şi 

metodelor specifice didacticii disciplinei şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau 

competenţelor vizate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de cunoaș tere ș i de înț elegere a noţiunilor şi a metodelor specifice didacticii disciplinei, 

proiectării şi dezvoltării de curriculum (Teoria si Metodologia Curriculumlui, Teoria si Metodologia Instruirii, Teoria 

şi Metodologia Evaluării); 

 Competenț e de învăț are: de formare a capacitaț ii de proiectare ș i de organizare a activitaț ii didactice, de 

elaborare  a instrumentelor de acț iune didactică pentru învăț ămîntul preuniversitar la disciplina Informatică; 

 Competenț e de aplicare: de dezvoltare a capacităț ii de proiectare ș i de realizare a lecț iilor la disciplina 

Informatica, ș i de aplicare a diverselor metode specifice procesului de predare – învăț are – evaluare la 

Informatică; 

 Competenț e de analiză: de formare a capacităț ilor de analiză critică ș i de evaluare a activităț ilor didactice 

care pot fi desfăș urate în învăț ămîntul preuniversitar la disciplina Informatica;  

 Competenț e de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, utilizând tehnologiile informaț iei 

ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale, în comunicare socială , verbală ș i non-

verbală. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

- să utilizeze conceptele şi metodele specifice necesare domeniului didacticii informaticii în învăţământul 

preuniversitar, în funcţie de contextul psihopedagogic si metodic;  

- să aplice noţiunile ș i metodele specifice didacticii informaticii în proiectarea procesului educaț ional la 

Informatică;  
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- să identifice ș i să aplice strategiile didactice ș i formele de organizare a diferitor tipuri de lecţii la Informatică;  

- să proiecteze activităţile didactice, pe baza sugestiilor metodologice oferite de programele învăț ămîntului 

preuniversitar. 

Precondiţii 

Studenț ii trebuie sa deț ină cunoș tinț e generale despre: 

Pedagogia generala, psihopedagogie, limbajul de programare Pascal, aplicaț ii generice, tehnicile de programare, 

structura sistemului de calcul, bazele aritmetice ale tehnicii de calcul, sisteme de gestionare a BD, metode numerice, 

Web Design ș i HTML. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Introducere în curs. Profesionalizarea pentru cariera didactică. Fucț iile ș i conț inutul 

portofoliului unui profesor de informatică. 

Procesul de învăţământ – obiect de studiu al teoriei şi metodologiei instruirii. Obiectivele procesului de 

învăţământ. Modele de instruire: modelul behaviorist, modelul cognitivist, modelul constructivist etc. Funcț iile unui 

profesor de Informatică. Profesorul – coordonator al procesului didactic. Formarea ș i perfecț ionarea profesională. 

Conț inutul portofoliului profesorului. 

Tema 2. Procesul de predare – învăț are- evaluare al disciplinei Informatica. 

Structura ș i funcț iile curriculumului. Concepț ia didactică a disciplinei Informatica. Repartizarea 

conț inuturilor pe clase. Activităț i de învăț are. Proiectarea didactică orientată spre formarea competenț elor. 

Proiectarea unei unităț i de învăț are centrat pe formarea competenț elor elevilor. Priectarea de lungă durată.  

Tema 3. Principiile tehnologice ale învăț ării 

Principiul legăturii teoriei cu practica, respectării particularităț ilor de vîrstă ș i accesibilităț ii, 

individualizării ș i diferenț ierii învăț ării, intuiț iei, însuș irii conș tiente ș i active a cunoș tinț elor, sistematizării 

ș i continuităț ii cunoș tinț elor, însuș irii temeinice a cunoș tinț elor, asigurării conexiunii inverse. 

Tema 4. Metodologia formării ș i dezvoltării competenț elor 

Necesitatea modernizării curriculumului la Informatică. Metodologia formării competenț elor. Caracteristi 

ale competenț elor. Tipuri de competenț e. Corelarea competenț elor generale – specifice – derivate. Activităț i de 

integrare pentru formarea competenț elor. Demersul pedagogic prin care se sprijină formarea ș i dezvoltarea 

competenț elor. 

Tema 5. Strategii didactice de predare –învăț are –evaluare 

Strategii didactice interactive ș i rolul lor în eficientizarea procesului de predare – învăț are, bazate pe 

învăț area prin colaborare, . 

Metode şi tehnici de formare/instruire – funcţii, condiţii de eficacitate, tipologii, descriere. Metode 

expozitive. Metode axate pe dialog ș i metode dialogice. Metode de explorare a realităț ii ș i substitutelor acesteia. 

Metode bazate pe acț iune. Forme de organizare a instruirii. Resurse tehnice – categorii, caracteristici, condiţii de 

eficacitate. Clasificarea mijloacelor de învăț ămînt.  

 Tema 6. Forme de organizare a procesului de învăț ămînt 

Caracteristicile organizării învăț ămîntului pe clase ș i lecț ii. Clasificarea formelor de organizare a 

activităț ii instructiv – educative. Forme netradiț ionale de organizare a procesului instructiv – educativ. Proiectarea 

unei lecț ii ca element operational subordonat unităț ii de învăț are. Proiectarea pedagogică a activităţilor la nivelul 

procesului de învăţământ. Etapele lecţiei. Proiectarea curriculară a activităţilor educative. Tipuri de lecț ie, ș i etapele 
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lor. 

Tema 7. Evaluarea cunoș tinț elor - componentă a procesului de învăț ămînt. Caracteristicile 

demersurilor evaluative 

Funcţiile evaluării cunoș tinț elor. Impactul evaluării asupra proceselor de predare-învăţare. Argumente 

pentru promovarea diferitelor strategii de evaluare a rezultatelor şcolare. Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, 

evaluarea sumativă. Evaluarea normativă şi evaluarea criterială. Evaluarea formativă şi metodologia reglării 

proceselor de predare-învăţare. Determinări ale relaţiei obiective – predare-învăţare – evaluare . Metode de evaluare 

( verificări orale, observarea sistematică a activităţii elevilor, teste, chestionare, lucrări scrise, lucrări practice, 

referatul, proiectul, portofoliul s.a.). 

Tema 8. Metodologia evaluării cunoș tinț elor  

Elaborarea proiectului lecț iei de evaluare ș i de formare a priceperilor ș i deprindelor elevilor.  Etape ș i 

norme de elaborare a testelor. Tipuri de itemi. Elaborarea ș i completarea matricei de specificare, baremului de 

corectare, baremului de notare ș i definirea obiectivelor de evaluare. 

Tema 9. Descriptori de performanț ă. Metode de verificare. Criterii de notare. Stiluri de interacţiune 

didactică  

Sisteme şi criterii de apreciere a rezultatelor şcolare. Distorsiuni în aprecierea rezultatelor şcolare. 

Modalităţi de reducere a subiectivismului în aprecierea rezultatelor şcolare. Valorificarea evaluărilor privind 

rezultatele şcolare pentru ameliorarea procesului didactic. Relaţia profesor-elev. Stiluri de învăţare. Stiluri de 

predare. Eficientizarea interacţiunii elev-profesor. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se face: prin evaluarea activităț ii individuale ale studentului care constă în: elaborarea proiectelor de 

lectii si a proiectarii calendaristice la disciplina Informatica, asistarea ș i evaluarea activităț ilor didactice, analiza 

evaluarilor, elaborarea testelor de verificare a cunostintelor la Informatica, utilizarea metodelor moderne ș i noi 

tehnologii pentru procesul de predare-invaț are; realizarea în cadrul cursului a lecț iilor demonstrative la 

Informatica, cu utilizarea metodelor ș i materialelor didactice elaborate. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - Lucrarea finală de examen, 20% - Portofoliu 

studentului ș i activitatea individuală, 40% - Evaluările curente. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Educaţia economică 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Catedra ș tiinț e filosofice ș i economice 

Titular de curs 
Grosu Mihail , dr., conf. univ. 

 

Cadre didactice implicate  

e-mail grosump@yahoo.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

U.03.017 33 II III III 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Bazându-ne pe competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă 

socială, etc. din anul I, cursul de „Educaţia economică” contribuie la formarea multilaterală a 

personalităţii, la formarea competenţelor capitalului uman ce va da posibilitate de o integrare mai 

amplă a viitorului specialist în viaţa socială, iar ca pedagog - să poată realiza şi educaţia economică a 

elevelor. În acest curs studenţii vor învăţa cum să identifice termenii, conceptele, metodologia şi 

instrumentele de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul educaţiei economice. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe cognitive:de căutare si analiză critică a informaţiei din diferite surse referitoare la   

formele, funcţiile şi metodele principale ale educaţiei economice şi gândirii economice, la tehnicile de 

evaluare a competenţilor specifice la educaţie economică; Competenţe de învăţare:de formare a 

obiectivelor cognitive de cunoaştere a sistemului nevoilor umane, intereselor economice, resurselor şi 

bunurilor economice,  a formelor de proprietate în economia de piaţă, de formare a competenţelor 

capitalului uman; Competenţe de analiză:de a înţelege nevoia de educaţie în contextul economiei de 

piaţă,  de analiză a concurenţei şi libertăţii economice, a  rolului şi importanţei sistemului de preţuri în 

formarea competenţelor specifice în educaţia economică;Competenţe de aplicare:de a aplica abilităț ile 

antreprenoriale, manageriale şi de marketing, în obț inerea structurii  minimale a costului   de producţie 

în scopul maximalizării  profitului; de  a aplica cunoştinţele economice dobândite în activitatea personală 

de pedagog şcolar şi în viaţa cotidiană. Competenţe de comunicare: comunicare în limba maternă într-o 

manieră clară şi precisă, oral şi scris, inclusiv utilizând tehnologiile informaţiei şi de comunicare. 

Finalităţi de studii 

 Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

 Să  explice esenţa  finanţelor publice, a formelor de impozite directe plătite din venit în bugetul 

de stat, a impozitelor indirecte, a principiilor formării bugetului de stat. 

 Să alcătuiască bugetul unei familiei, a  veniturilor şi cheltuielilor bugetului familiei; 

 Să colecteze un portofoliu cu exemple concrete de educaţie economică pe care le vor putea 

utiliza la practica pedagogică,  psihologică, a asistenţei sociale. 

 Să fie capabili să lămurească deosebirile dintre salariul nominal şi salariul real, remunerarea 

forţei de muncă pe unitatea de timp şi acord, sistemele acestor două forme de remunerare, specificul 

remunerării în sistemul bugetar, sursele veniturilor familiale, indicatorii nivelului de trai. 

 Să  listeze diferite tipuri de dezvoltări economice: dezvoltare durabilă, dezvoltare prin creştere 

economică intensivă şi extensivă,  dezvoltare economică  şi ciclicitate. 



 

 

65 

 

 Să   explice esenţa educaţiei economice în contextul globalizării, formării UE, integrării 

economice  şi asocierii RM la UE. 

Să opereze liber cu aparatul categorial, mecanismele, formulele şi concepţiile economice necesare 

formării educaţiei, gândirii şi culturii economice active a studenţilor în perioada contemporană de 

dezvoltare a economiei de piaţă. 

Precondiț ii 

Formarea competenţei de educaţie economică  presupune cunoaș terea bazelor elementare de 

economie obț inute la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoș tinț e 

elementare la o parte de studenţi va cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea 

profesorului. 

De asemenea o precondiţie este şi  competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, 

pedagogie, asistenţă socială, etc. 

 

Conț inutul unităț ilor de curs 

 TEMA 1.Educaţie economică şi contemporanitatea.  Obiectul şi metoda educaţiei  

economice şi  gândirii economice 

 Educaţie economică şi contemporanitatea. Educaţia economică şi individul. Educaţia economică şi 

psihologie, pedagogie, asistenţă socială, etc. Etapele dezvoltării gândirii economice şi educaţiei 

economice. Obiectul şi metoda educaţiei  economice şi  gândirii economice. Funcţiile gândirii economice şi 

educaţiei economice. Locul funcţiei formativ-educative în ştiinţele gândirii economice şi educaţiei 

economice. 

 TEMA 2. Educaţia economică şi sistemul necesităţilor şi intereselor economice   

Educaţia economică şi sistemul nevoilor umane, şi al intereselor economice. Resursele şi bunurile 

economice. Activitatea economică ca condiţie principală a acţiunii sociale a oamenilor  în condiţiile 

resurselor relativ rare şi creşterii nevoilor, ca să-şi poată  asigura existenţa. Nivelurile şi structura 

economiei naţionale pe plan vertical, orizontal, material, tehnologic, demografică, teritorială, de 

proprietate  Fenomenele, procesele  economice şi legile economice. Particularităţile legilor economice şi 

deosebirea lor de legi juridice şi naturale.  

TEMA 3.  Educaţia prin forme de organizare şi  desfăşurare a activităţii economice 

Educaţia prin forme de organizare şi  desfăşurare a activităţii economice. Forma naturală şi de 

schimb. Tipurile formei de schimb.  Marfa şi proprietăţile ei: valoarea de întrebuinţare, valoarea de 

schimb, valoarea. Teoriile ce determină valoarea de schimb . Mărimea valorii mărfii, factorii care o 

determină. Banii: esenţa, formele, funcţiile. Banii contemporani şi convertibilitatea lor. Cursul valutar. 

 TEMA 4.  Nevoia de educaţie economică în contextul tranziţiei la economia de piaţă. 

Tipurile pieţei contemporane 

 Nevoia de educaţie economică în contextul tranziţiei la economia de piaţă. Piaţa, condiţii, funcţii, 

trăsături, structură. Sistemul economiei de piaţă liberă şi cel al economiei de comandă. Sistemul 

economiei mixte. Tipurile de piaţă contemporană şi caracteristicele lor. Concurenţa, funcţiile şi formele ei. 

Concurenţă perfectă, imperfectă, loială şi neloială.  Instrumentele luptei de concurenţă economice şi 

extraeconomice. Tipurile de pieţe conform formelor de concurenţă. 

 TEMA 5.  Liberalismul economic, Keynesismul, Economia mixtă, proprietatea, 

privatizarea 

Liberalismul economic - teoria şcolii clacice (A.Smit, D.Ricardo, R..Malthus, J,Mill, J,Say) de gîndire 

economică. Ineresul personal şi  „mîna invizibelă”.Cererea, oferta şi factorii lor definitorii. Keynesismul 

(J.M.Keynes) - teoria şcolii neoclasice.  Intervenţia statului în economie la nivelul macroeconomic. 

Economia mixtă (P.Samuelson, R.Solow)- teoria menţinerii balanţei între liberalismul economic şi 
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Keynesism. Proprietatea în sens juridic şi economic. Proprietatea publică, structura şi căile de formare a e 

Proprietatea privată – verigă de bază a economiei de piaţă. Formele proprietăţii private.   Privatizarea 

proprietăţii publice: obiective, surse, metode. 

  

TEMA 6. Educaţia şi capitalul uman. Investiţia în capital uman.  Formele de capital 

  Educaț ia şi capitalul uman. Forţa de muncă şi capitalul uman  Principalele componente 

ale capitalului uman. Investiţia în capital uman. Investiţia în resursa umana. Capitalul ca factor material şi 

tipurile lui. Capital real, nominal, tehnic, fix, circulant, constant şi variabil. Uzura fizică şi morală a 

capitalului fix. Amortizarea. Natura ca factor iniţial. Progresul tehnico-ştiinţific şi resursele informaţionale 

ca principalii neofactori. Produsul social şi structura lui valorică şi naturală.   Determinarea relaţiile dintre 

proprietari şi lucrător prin intermediul ratei şi masei plusprodusului. 

TEMA  7. Educaț ia economica, antreprenoriala şi managerială  

Educaţia economica , antreprenoriala şi managerială ca principalele chei   de succes spre piaţa 

muncii şi cea mai bună profilaxie faţă de şomaj. Întreprinderea – verigă primară a economiei de piaţă şi 

trăsăturile ei. Tipurile întreprinderilor în funcţie de forma de proprietate şi dimensiuni. Antreprenorul şi 

funcţiile lui în economia de piaţă. Managerii - noul tip de antreprenori în întreprinderile asociative 

contemporane. Marketingul, esenţă ,principii şi rolul lui în dezvoltarea economică. Circuitul capitalului şi 

stadiile lui. Rotaţia capitalului. Timpul de rotaţie şi structura lui. Timpul de producţie şi timpul de 

circulaţie. Rezultatele microeconomice (rezultate globale, finale, nou create, nete) si rolul lor în educaţia 

economică şi în economia de piaţă. 

TEMA 8. Costurile de producţie şi costurile oportunităț ii educaţie. Preţul şi sistemul lui. 

Eficienţa economică 

Valoarea şi costul de producţie,  deosebirilor. Costul de producţie şi structura lui. Funcţiile costului 

de producţie şi tipurile lui. Costurile oportunităţii educaţiei. Căile de reducere a costului de producţie şi 

însemnătatea lor. Cost de producţie ca indicator important al eficienţei economice. Rolul costului de 

producţie în educaţia economică şi antreprenorială. Preţul, funcţiile şi principiile formării preţurilor. 

Sistemul preţurilor la producţia industrială: preţul angro al întreprinderii, preţul angro al industriei şi 

structura lor. Preţul cu amănuntul şi structura lui. Tipologia preţurilor cu amănuntul. Preţul de achiziţie 

Rolul cunoaşterii structurii preţurilor în educaţia economică. 

TEMA 9. Educaț ia economica prin formele de venit, nivelul de viaţă, calitatea  vieţii, 

bunăstarea poporului 

Veniturile familiale şi sursele lor. Salariul şi produsul necesar, când sunt egale şi prin ce se 

deosebesc. Salariul, esenţa şi formele lui. Salariul nominal şi salariul real, şi factorii lor definitorii. Salariul 

în sistemul de învăț ământ şi în alte ramuri ai sferei bugetare. Sistemul tarifar şi structura lui.  Forme de 

remunerare a muncii pe unitatea de timp şi în acord. Sistemele salarizării pe unitatea de timp şi în acord. 

Particularităţile remunerării muncii lucrătorilor în agricultură.    Nivelul de trai şi indicatorii lui. Modul de 

viaţă şi calitatea vieţii. Profitul şi formele lui: profit normal, profit economic,   profit general, profit net. 

Repartiţia profitului şi rata profitului. Relaţiile agrare şi specificul lor. Renta funciară şi formele ei: 

diferenţială I şi II, absolută, de monopol. Plata de arendă şi rentă. Preţul pământului. Dobânda, esenţă, 

funcţii. Dobânda în sens îngust şi în sens larg .Capitalizarea dobânzii. Rata dobânzii. Rolul cunoaşterii 

principalilor forme de venit în educaţia economică 

TEMA 10. Piaţa  hârtiilor de valoare, sistemul creditar şi bancar 

Esenţa pieţei capitalului. Activele financiare, activele fizice şi structura lor. Piaţa hârtiilor de 

valoare. Acţiunea şi obligaţiunea.  Capitalul acţionar şi tipurile acţiunilor. Acţiuni simple şi privilegiate. 

Formele de venit pentru acţiune şi obligaţiune. Cursul acţiunii şi factorii lui. Profitul fondatorului şi 
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repartiţia lui. Capitalul de împrumut şi sursele lui. Creditul şi funcţiile lui. Principiile creditării. Formele 

creditului în funcţie de termenul şi subiecţii creditării. Credit comercial, bancar, de consum, public, 

internaţional. Credit pe termen scurt şi termen lung pentru construcţii capitale. Băncile, tipurile şi funcţiile 

lor. Rolul băncii centrale în sistemul de bănci. Profitul bancar.   Rolul cunoaşterii pieţii hârtiilor de valoare 

şi a pieţei capitalului în educaţia economică. 

  TEMA 11. Educaț ia economica versus Inflaţiei şi piaţa forţei de muncă. Bursa muncii  

 Piaţa forţei de muncă. Structurarea pieţii forţei de muncă la sfârș itul secolului XX. Cererea şi 

oferta forţei de muncă. Formele şomajului: şomaj flotant, structural, tehnologic, ciclic, latent, speculativ, 

sezonier, stagnat. Rata şomajului.  Bursa muncii şi funcț iile ei. Inflaţia: esenţă, cauze, tipuri. Indicii şi 

coeficienţii măsurării inflaţiei contemporane. Efectele inflaţiei. 

TEMA 12. Dezvoltarea durabilă versus creşterii economice şi ciclicităţii  

   Dezvoltarea economică şi dezvoltarea durabilă. Principiile dezvoltării durabile. Demografia 

şi dezvoltarea economică şi durabilă.  Creşterea economică şi tipurile ei. Creşterea economică extensivă şi 

intensivă. Indicatorii şi factorii creşterii economice. Producere, repartiţia şi redistribuirea produsului 

naţional net. Criza economică şi esenţa ei. Crize economice de subproducţie şi supraproducţie. Cauzele 

crizelor economice.   Ciclul economic şi fazele lui. Tipologia ciclurilor economice şi cauzele lor. Factorii, 

care influenţează durata ciclului economic Rolul cunoaşterii esenţei dezvoltării durabile şi creşterii 

economice pentru educaţia economică. 

    TEMA 13. Educaţia,  bunurile publice şi finanţele publice.  Statul ca actor economic 

 Educaţia,  bunurile publice şi finanţele publice: esenţă, funcţii, structură. Statul ca actor economic. 

Conceptele privind rolul economic al statului. Factorii ce determină intervenţia  statului. Impozitul: 

esenţă, funcţii, principii. Impozite directe şi tipurile lor. Impozite indirecte şi tipurile lor. Metodele 

impozitării. Bugetul de stat: concept, structură, principii. Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat. 

Specificul bugetului de stat al R. Moldova.   Bugetul familiei. Veniturile şi cheltuielile familiei. Rolul 

cunoaşterii formării bugetul familiei şi folosirii optimale a lui în educaț ia economică a tineretului. 

 Tema 14.  Educaţia economică în contextul globalizării. Uniunea Europeană. Integrare 

economică. Asocierea RM la EU 

  Tendinţele de globalizare (degradarea mediului,   decalajele economice si polarizarea economica, 

amplificarea fenomenelor de sărăcie, excluderea sociala, ș omajul, foamea dar, mai ales, evoluţia rapida a 

cunoaşterii si tehnologiei) au dus la noile conţinuturi: educaţia ecologica, educaţia pentru pace, educaţia 

demografica, educaţia nutriţionala,   educaț ia interculturala, educarea pentru comunicare si mass-media 

etc. Ierarhizarea ț ărilor lumii conform  criteriilor ICDU, "imagine multidimensională a oamenilor care 

trăiesc în sărăcie", etc. în ţări puternic dezvoltate, medii de dezvoltare, slab dezvoltate, subdezvoltate.  

Cooperarea economică: tipurile şi formele ei. Integrarea economică: etape, forme şi avantaje. Uniunea 

Europeană (UE) relaţii şi tendinţe. Instituţiile UE. Organisme economice internaţionale.  Semnarea 

contractului de asociere dintre R.Moldova şi Uniunea Europeană la Villnnus (noiembrie 2013). Priorităţile 

asocierii cu UE.  

Strategii de evaluare 

Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de 

evaluare, cum ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC, 

autoevaluarea ş.a. care  au  un  rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în 

formarea/evaluarea  competenţelor specifice,  inclusiv a  competenţei  de educaţie economică. Situaţiile 

de integrare vor fi urmate de sarcini concise şi clare, limita de timp şi, uneori de  volum, alte condiţii  de 

realizare. Obiectivele evaluării vor pune accent pe progresul personal, atitudinile faţă  de  propria  

persoană, interesele  privind evoluţia  personală  în diferite  activităţi  profesionale. Evaluarea curentă: 

discuţii ghidate,oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la lucrări de control, 

participarea la discuţii în timpul orelor teoretice şi practice, portofolii, prezentări orale a unei teme pentru 
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studenţii de la învăț ământul cu frecvenţa redusă Evaluarea curentă prevede 2 testări obligatorii, 

lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, răspunsuri la seminare etc. (60% 

din nota finală). Evaluarea finală – examen  final se realizează în formă scrisă sau orală(40% din nota 

finală). 

 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Becker,G.S. Capital uman,Bucureşti, 1997 

2. Becker,G.S. Comportament uman. O abordare economică. Bucureşti, 1994. 

3. Maria Liana Lacatus, Învăț ământul preuniversitar ș i educaț ia economica. Bucureşti,  2009. 

4. Taşmandi, A., Popescu C., Costea C., Badea L., Stanciu M., Educaţie economică din perspectiva 

implementării vieţii umane. Bucureşti, 2010. 

5. Samuelson P.ş.a. Economics, Bucureşti, 2000. 

6. Grosu M. Economie politică, Chişinău, 2001. 

Opţională: 

1.  AlbulescuI., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. 

Elemente de didactică aplicată, Editura„Polirom”, Iaşi, 2000. 

2.  Cartaleanu T., Cosovan O., Goraş-Postică V. ş.a., Formare de competenţe 

prin strategii didactice interactive, CEPro Didactica, Chişinău, 2008.  

3.  Competenţa  acţional-strategică. Coord. Goraş-Postică Viorica, Chişinău: CE Pro Didactica, 

2012.  

4.  Cerghit I., Metode de învăţământ. Ediţia a III-a, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 

1997.  

5.  Lisievici P., Evaluarea în învăț ământ. Teorie practică, instrumente. Editura „Aramis”, Bucureşti, 

2002.  

6,  Negreţ-Dobridor I.,Pânişoară O., Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Iaşi: Editura 

„Polirom”, 2005.  

7.  Radu Ion T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti: Editura 

Didactică şi  

Pedagogică, 1981. 

8. Bîrcă Alic, Managementul Resurselor Umane, Chiș inău: ASEM, 2005. 

9. Uș urel Lucia, balaban Ecaterina. Iabanji Iulia, Taxe ș i impozite pentru 

întreprinderile mici ș i mijlocii. Chiș inău: Proiectul ACED/USAID, 2012. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Bazele antreprenoriatului 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 
Ştiinţe filosofice şi economice 

Titular de curs 
Grosu Mihail , dr., conf. univ. 

 

Cadre didactice implicate  

e-mail grosump@yahoo.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

U.03.A.26 3 II III 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul face parte din discipline  opţionale şi este orientat spre formarea competenț elor profesionale 

(una dintre cele opt competenţe fundamentale care trebuie formată în cadrul formării iniţiale şi 

profesionale). 

Bazându-ne pe competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă 

socială, etc. din anul I, cursul „Bazele antreprenoriatului” devine un element important al formării 

iniţiale şi continue a specialiştilor din diverse domenii, datorită contribuţiei efective pe care aceasta o are la 

dezvoltarea iniţiativei antreprenoriale în societate, oferirea diverselor oportunităţi de realizare în carieră şi 

integrare socio-profesională a specialiştilor debutanţi. Strategii de predare-învăţare. Învăţarea centrată pe 

student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs în Poiwer-Pont pentru toţi 

studenţii înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp pentru dictare şi 

conspectare, seminare interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Disciplina are conexiuni cu alte 

cursul de formare iniţială profesională deoarece antreprenoriatul reprezintă o oportunitate  în  edificarea  

unei cariere de succes. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţa antreprenorială solicită în procesul de formare a următoarele componente: 

Cunoştinţe  Cunoştinţele  necesare  includ  informaţii  privind  oportunităţile  pentru  activităţi 

personale,  profesionale şi/sau de afaceri,  contextul  în care oamenii trăiesc şi lucrează. Ele asigură o  bună  

cunoaştere  a  domeniului  antreprenoriatului,  a  oportunităţilor  şi  provocărilor  cu  care  se confruntă un 

antreprenor.  

Abilităţi - Abilităţile se raportează la managementul  de  proiect pro activ (incluzând, de exemplu, 

abilitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi 

înregistra), reprezentarea efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea dea lucra atât individual, cât şi în 

colaborare cu echipa. Formarea capacităţii  dea aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de 

a-şi asuma riscuri când  ele sunt justificate,  este una esenţială. 

Atitudini  O  atitudine  antreprenorială  se  caracterizează  prin  iniţiativă,  poziţie  pro  activă  în  

viaţa personală  şi  social-economica,  precum şi  în  activităţile  de  muncă.  Aceasta  include,  de  

asemenea, o  motivare  şi  o  determinare  în  realizarea  obiectivelor  propuse,căutarea  soluţiilor  acolo  

unde  alţii văd  doar  probleme,  inclusiv şi  la  locul  de  muncă.  Studenţii trebuie să  fie,  de  asemenea,  

conştienţi  de latura  etică  a  activităţii  de  antreprenoriat.  Misiunea  de  a  forma  şi  dezvolta  aceste  

componenţe  îi revine  disciplinei de studiu Bazele antreprenoriatului. 
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Competenţa antreprenorială şi cultivarea spiritului de întreprinzător  presupune  

transformarea  ideilor  în  acţiuni,  include  creativitatea,  inovaţia  şi asumarea riscurilor, precum şi 

planificarea, gestionarea proiectelor pentru a atinge  obiectivele.  Acest  lucru îi  ajută  pe  oameni  în  viaţa  

lor  cotidiană,  acasă,  în  societate  şi  la  locul  de  muncă.  

Competenţe specifice:1.Competenţa de a valorifica oportunităţile în dezvoltarea personală şi profesională; 

2.Competenţa de a organiza o activitate cu caracter antreprenorial; 3.Competenţa de a gestiona  resursele financiare 

în diverse contexte; 4 Competenţa de a promova şi realiza  bunuri/servicii/ produse; 5. Competenţa de a elabora şi 

prezenta un plan de afaceri 

Finalităţi de studii 

 Să identifice oportunităţile existente pentru  dezvoltarea personală şi profesională şi să determine 

caracteristicile, riscurile şi beneficiile antreprenoriatului ca oportunitate în cariera proprie. 

 Să stabilească  o  modalitate  de lansare a unei afaceri în raport cu opţiunile personale şi să 

utilizeze prevederile legislative referitoare la activitatea antreprenorială în rezolvarea situaţiilor problemă. 

 Să analizeze oportunităţi de susţinere a propriei afaceri (ÎMM) din partea statului şi a programelor 

de susţinere a afacerilor şi să argumenteze propria idee  de afacere. 

 Să identifice  personalul  necesar la etapa de  iniţiere a afacerii şi să aplice metode  de recrutare, 

selectare şi motivarea personalului. 

 Să argumenteze importanţa managementului  în gestionarea unei afaceri şi să opereze cu noţiuni 

de  evidenţă financiară a activităţii, să estimeze necesarul de capital în demararea unei afaceri. 

 Să identifice sursele  de finanţare a unei afaceri să estimeze eficienţa financiară a unei afaceri şi să 

interpreteze datele înregistrate într-un bilanţ contabil. 

 Să utilizeze conceptul  de marketing în promovarea afacerii şi să realizeze o cercetare de marketing 

pentru un produs/serviciu.  

 Să analizeze concurenţii  să evaluează produsul/serviciul propus în conformitate cu cerinţele  

existente pe piaţă, să elaboreze strategia de promovare a unui produs 

 Să determine importanţa planificării activităţii sale şi să identifice structura propriului plan de 

afaceri 

 Să elaboreze  şi să prezintă public propriu plan de afacere elaborat. 

Precondiț ii 

Formarea competenţei de iniţiativă şi antreprenortat  presupune cunoaș terea bazelor elementare de 

economie obț inute la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoș tinț e 

elementare la o parte de studenţi va cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea 

profesorului. 

De asemenea o precondiţie este şi  competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, 

pedagogie, asistenţă socială etc. din anul I. 

Conț inutul unităț ilor de curs 

 Tema 1.Antreprenoriat: concept, forme şi tipologii. Importanţa antreprenoriatului în economie. 

Definiţii ale „antreprenoriatului” şi „antreprenorului.” Antreprenoriatul în curentele de gândire economică. 

Calităţi şi abilităţi necesare unui antreprenor de succes. Motive pentru a deveni antreprenor. Riscurile 

antreprenoriatului.  Funcţiile antreprenorului.  Activităţi cu autorizaţie comercială.   Antreprenoriatul sub 

forma întreprinderilor comerciale.  Întreprinderile mici şi mijlocii – componente de bază ale 

antreprenoriatului. Susţinerea de către stat a întreprinderilor mici şi mijlocii ( ÎMM-urilor). Activitatea de 

antreprenoriat în Republica Moldova. 

Tema 2. Ideea de afaceri. Lansarea unei afaceri: motive şi condiţii. Factorii ce  influenţează  şi  

motivează  în  deschiderea  unei  afaceri,  precum  şi  cei  care constituie  piedici  în  această  încercare.  

Cum să găseşti o idee de afaceri reuşită. Calităţile  personale  şi  abilităţile  profesionale ale 

antreprenorul  necesare  pentru desfăşurarea tipului concret de afacere.   Evaluarea ideii de afaceri. 

Contrapunerea ideii cu realitatea implementării lor, comensurarea posibilităţilor reale a resursele şi 

mijloacele prezente cu necesităţile şi dorinţele,  compararea rezultatele preconizate cu criteriile de 

referinţă.  Evitarea greşelilor comune. Caracteristica celor mai frecvente  greşeli ale începătorilor. Cauze 
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ce conduc la eşecul companiilor deja create. Zece legi ale antreprenoriatului  ce trebuie respectate. 

Tema 3. Modalităţi de lansare a afacerii.   Deschiderea afacerii – avantaje şi limite.   

Deschiderea unei afaceri proprii.   Etapele procesului de deschidere a afacerii de la zero. Stabilirea 

denumirii afacerii. Cumpărarea unei afaceri existente – avantaje şi limite. Etapele procesului de 

cumpărare a afacerii. Metodele de evaluare a afacerii. Cumpărarea unei francize. Tipurile de franchising 

(relaţiile contractuale dintre vânzător (franchiser) şi cumpărător (franchisee) privind acordarea 

drepturilor de operare a afacerii şi obţinerea asistenţei din partea vânzătorului în schimbul unei plăţi). 

Evaluarea sistemului de franchising.  Contractul de franchisinng.   

Tema 4. Aspectele legale ale iniţierii afacerii.   Alegerea statutului juridic al afacerii. Esenţa, 

trăsăturile şi funcţiile întreprinderilor. Tipurile întreprinderilor. Societatea cu răspundere limitată. 

Societatea pe acţiuni.  Societatea în nume colectiv. Societatea în comandită. Cooperativa de producţie. 

Cooperativa de întreprinzători. Întreprinderea individuală.  Protecţia proprietăţii intelectuale.  Brevetul de 

invenţii. Marca. Modelul de utilitate. Modelul sau desenul industrial.  Dreptul de autor. Secretul comercial.  

Tema 5. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri.   Definirea marketingului şi a principiilor lui de 

bază. Rolul strategic al segmentării pieţei. Specificul aplicării marketingului în afacerile mici. Oferta de 

piaţă: elaborare şi testare. Gestionarea preţurilor în afaceri. Proiectarea sistemului de distribuţie. Evaluarea 

oportunităţilor de distribuţie şi proiectarea canalului de marketing. Selectarea amplasamentului unităţii de 

distribuţie. Dezvoltarea capacităţilor de negociere în cadrul firmei. Promovarea firmei şi a ofertei sale. 

Alegerea logoului şi a denumirii firmei. Procesul de promovare şi tehnicile promoţionale. Merchandisingul ca 

tehnică de promovare. 

Tema 6. Planificarea afacerii. Planul de afaceri şi cele trei întrebări de bază: 1. Ce reprezintă un 

plan de afaceri? 2.  De ce avem nevoie de planificarea afacerii? 3.  Ce reprezintă procesul de planificare a 

afacerii şi care este conţinutul unui plan de afaceri.   Importanţa planificării afacerii. Planul de afaceri  - cea 

mai bună oportunitate a managementului de a atrage interesul investitorului potenţial, de a descrie 

produsul sau serviciul şi de a defini piaţa în termeni cantitativi şi calitativi, permiţând investitorilor să 

înţeleagă capacitatea managementului de a dirija compania.  Procesul de planificare a afacerii şi conţinutul 

planului de afaceri.  Structură piramidală a planificării afacerii. 

Tema 7. Managementul resurselor umane.   Importanţa personalului pentru iniţierea şi 

dezvoltarea unei afaceri. Esenţa, rolul şi structura personalului pentru o firmă mică. Funcţia de personal în 

cadrul unei firme mici. Procesul de conducere a personalului în cadrul unei firme mici. Planificarea 

personalului pentru iniţierea şi derularea afacerilor. Recrutarea şi selectarea personalului. Instruirea şi 

dezvoltarea personalului. Managementul recompenselor. Particularităţile motivării şi antrenării personalului. 

Organizarea şi eficientizarea recompensării personalului.   Proiectarea sistemului de salarizare a 

personalului.  Relaţiile cu angajaţii .   

Tema 8. Gestiunea financiară.   Sistemul financiar al întreprinderii. Resursele şi relaţiile financiare 

ale întreprinderii. Fluxurile întreprinderii. Structura resurselor financiare ale întreprinderii.  Obiectivele 

specifice de management financiar al întreprinderii. Instrumentele de management financiar al firmei. 

Costurile, pragul de rentabilitate şi marja de contribuţie. Formarea cheltuielilor şi a costurilor în activitatea 

întreprinderii. Clasificarea costurilor.   Bugetele întreprinderii.  Ce este un buget? Procesul de elaborare a 

bugetului general al activităţii.  Procesul bugetar. Planul financiar. Sistemul de indicatori economico-

financiari. Previziunea contului de profit şi pierderi. Previziunea fluxurilor de numerar. Indicatorii de 

management ai situaţiei de ansamblu a afacerii. 

Tema 9. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii.  Tipuri de finanţare. Ajutoare sau 

subvenţii acordate fondatorilor de întreprinderi. Programul naţional de abilitare economică a tinerilor 

(PNAET). Împrumuturi (credite) pe termen mediu şi lung. Împrumuturile (creditele) pot fi obţinute de   

Instituţiile financiare ce acordă împrumuturile.    Surse de finanţare. Capitalul propriu şi capitalul 

împrumutat de la familie şi prieteni. Creditul bancar. Emiterea de acţiuni şi obligaţiuni. Programe speciale 

de finanţare. Fondurile de capital de risc. Leasingul. Creditele de la furnizori şi clienţi. Factoringul şi 
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scontarea. Tipuri de garanţii. Principalele tipuri de scrisori de garanţie. Tipuri de credite.  Costurile 

creditării. Periodicitatea  achitării  dobânzii. Comisioanele. Alegerea creditorului .   

Tema 10. Contabilitatea afacerii.   Reglementarea normativă a contabilităţii. Utilizatorii  informaţiei  

financiar-contabile: interni şi   externi. Evidenţa operativă. Contabilitatea. Activele pe termen lung: 

nemateriale, materiale, financiare. Creanţele pe termen scurt. Planul de conturi contabile al activităţii 

economico-financiare a întreprinderilor. Sisteme de organizare a contabilităţii. Particularităţile contabilităţii 

la întreprinderile micului business. Documentarea operaţiilor economice. Modul de întocmire şi prelucrare a 

documentelor. Circulaţia documentelor. Rapoartele financiare de bază. Rapoartele financiare semianuale. 

Rapoartele financiare anuale. Bilanţul contabil. Aspectele fiscale ale afacerii. Sistemul  impozitelor  şi  

taxelor percepute  în Republica  Moldova. 

 

Strategii de evaluare 

Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de 

evaluare, cum ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC, 

autoevaluarea ş.a. care  au  un  rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în formarea/evaluarea  

competenţelor specifice,  inclusiv a  competenţei antreprenoriale. Situaţiile de integrare vor fi urmate de 

sarcini concise şi clare, limita de timp şi, uneori de  volum, alte condiţii  de realizare. Obiectivele evaluării 

vor pune accent pe progresul personal, atitudinile faţă  de  propria  persoană, interesele  privind evoluţia  

personală  în diferite  activităţi  profesionale  şi dorinţa de a obţine succes în propria activitate 

antreprenorială. Evaluarea curentă: discuţii ghidate, oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea 

rezultatelor de la lucrări de control, participarea la discuţii în timpul orelor teoretice şi practice, portofolii, 

prezentări orale a unei teme pentru studenţii de la învăț ământul cu frecvenţa redusă. Evaluarea curentă 

prevede 2 testări obligatorii, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, 

răspunsuri la seminare etc. (60% din nota finală). Evaluarea finală – examen  final se realizează în formă 

scrisă sau orală(40% din nota finală). 

Bibliografie 

Obligatorie:  
1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”.  
2. Legea nr. 206-XVI din 07.07.2006 „Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi  mijlocii”.  
3. Antreprenoriat  iniţierea afacerii, coord. Bugaian L., Editura „Levinţa Angela”, Chişinău, 2010.  
4.Butler D., Planificarea  afacerii. Ghid de start. Bucureşti: Editura All, 2006.  
5. Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid practic pentru  
antreprenori, Editura „MultiArt-SV”, Chişinău, 2010.  
6. Catşev Elena, Jumiga Diana, Ghidul antreprenorului, CONTACT, 2012.  
7. Cotelnic  A., Managementul  activităţii de producţie. Editura„Evrica”, Chişinău, 2003  
 8. Finch B., Cum să concepi  un plan de afaceri? Editura „Rentrop&Straton”, 2007. 
Opţională: 
 
1. Labreger e R., Managerul începător. Editura „Polirom”, Iaşi, 2007.  
2.Olaru D.,Soare C., Managementul relaţiilor cu publicul şi  maniere în  management. Editura  
„Lumina”, 2001.  
3. Popescu D., Eficienţa comunicării în afaceri, Editura „Luceafărul”, Bucureşti, 2003.  
4. Popescu D., Managementul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 2001.  
5 Porojan D., Bisa C. Planul de afaceri. Editura „Irecson”, Bucureşti, 2005.  
6. Prutianu Ştefan, Cercetări de  marketing. Polirom. Iaşi, 2002. 
7. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ghid  legislativ în  
domeniul  activităţii antreprenoriale, Chişinău, 2007. 
8. Doresc să-mi  lansez propria  afacere. Ghid pentru antreprenori începători şi prestatori de servicii în afaceri.   Chişinău, 
2007. 
9. Săndulescu I. M., Planul  de afaceri. Ghid practic. Ediţia a III-a. Editura CH Beck, Bucureşti,  
2006.  
10. Solean A., Managementul  micului business. Chişinău, 2001.  
11.ŞuleanschiS., Veveriţă V., Primii paşi în  afaceri. Ghid pentru  antreprenorii începători. Chişinău, 2009.  
12. Uşurel Lucia, Balaban Ecaterina, Iabanji Iulia, Taxe şi impozite pentru întreprinderile  mici şi  
mijlocii, proiectul  ACED/USAID, Chişinău, 2012. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Practica de iniț iere 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 
catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Lector universitar, Schiț co Olesea 

Cadre didactice implicate Lector universitar, Schiț co Olesea 

e-mail schitcoolesea@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.04.O.27 2 II III 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

”Practica de iniț iere” vizează perfecț ionarea formării teoretice ș i practice a studenț ilor – viitori profesori 

pentru a putea dispune de o bună pregătire pedagogică ș i psihologică ș i de abilităț ile didactice necesare care le va 

permite realizarea unui învăț ămînt modern, formativ-dezvoltativ în instituț iile de învăț ămînt preuniversitar. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de cunoaştere a metodologiei cercetării psihopedagogice la efectuarea unor investigaţii ș i 

contribuirea la creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ; 

 Competenț e de învăț are: de formare a capacităț ilor de proiectare, conducere, evaluare ș i organizare a 

activităț ilor didactice aplicînd concepte ș i teorii moderne în proiectarea conţinuturilor instructiv-educative; 

 Competenț e de aplicare: de aplicare a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de predare – învăț are - evaluare 

adecvate particularităţilor individuale sau de grup ale elevilor, scopului şi tipului lecţiei, în organizarea 

activităț ilor didactice la discipline; 

 Competenț e de analiză: de formare a capacităț ilor de analiză critică şi autoevaluare a organizării procesului 

educaţional în baza observărilor şi microinvestigaţiilor; 

 Competenț e de comunicare: de a stăpîni concepte şi teorii moderne de comunicare : orizontală / verticală, 

complexă, multiplă, diversificată şi specifică. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să implementeze în practica educaţională a prevederilor din documentele curriculare de tip reglator (plan cadru 

de învăţământ, scheme orare, programele disciplinelor de învăţământ, ghiduri, ghiduri metodologice); 

 să înţelegă finalităţile şi conexiunile ce se stabilesc între principalele componente ale procesului de învăţământ, 

prin valorificarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie, didactică; 

 să stăpânească deprinderile şi capacităţile implicate în cele trei faze principale ale demersului didactic: proiectare, 

predare/ realizare şi evaluare; 

 să se familiarizeze cu sistemul muncii educative din instituț ia de învăț ămînt: modalităţi de valorificare a 

potenţialului educativ al lecţiilor şi activităţilor din instituț ia de învăț ămînt şi din afara acesteia, al celor din 
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familie; 

 să creeze un climat favorabil învăţării, prin promovarea unor structuri eficiente de comunicare şi relaţionare 

socio-afectivă; 

 să opereze cu metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevului şi a grupurilor de elevi, să întocmească fişe 

de caracterizare psihopedagogică a elevului şi a clasei, să valorifice cunoştinţele psihopedagogice în adoptarea 

unor strategii instructiv-educative diferenţiate; 

 să se iniţieze în metodologia cercetării psihopedagogice şi să participe la efectuarea unor investigaţii sau să 

contribuie la creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ; 

Precondiţii 

Studenț ii trebuie sa deț ină cunoș tinț e generale despre: pedagogia generala, psihopedagogie, 

managementul didactic, teoria educaț iei, psihologia vărstelor. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Profilul de competenț ă al profesorului. Competenț e specifice disciplinei Practică Pedagogică. 

Importanț a practicii pedagogice în formarea iniț ială pentru cariera didactică. Conceptul de competenț ă în 

contextul profesionalizării didactice. Competenț e specifice activităț ilor de practică pedagogică. Valori ș i atitudini 

generale. Finalităț i 

Tema 2. Managementul activităț ilor de practică pedagogică.  

Etapele asigurării managementului calităţii activităţilor de practică pedagogică. Etapele de desfăș urare a 

practicii pedagogice. Tipuri de practică pedagogică. Tipuri de activităț i de desfăș urate pe parcursul practicii 

pedagogice. Organizarea practicii pedagogice. 

Tema 3. Atribuț ii în desfăș urarea practicii. 

Atribuţiile cadrului didactic universitar, coordonator de practică pedagogică. Atribuţiile mentorului. Atribuţiile 

studentului. 

Tema 4. Practica observativă/Activităț ile Observative. 

Fişele de observaţie a activităţii didactice. Documentele curriculare ale instituț iei de învăț ămînt. 

Identificarea strategiilor didactice, în urma analizei lecț iilor asistate (metode, tehnici didactice, forme de dirijare ș i 

de organizare a învăț ărîî). 

Tema 5. Caracterizarea psihopedagogică a elevului şi a clasei. Valorificarea cunoştinţelor 

psihopedagogice în adoptarea unor strategii instructiv-educative diferenţiate. 

Proiectarea didactică a lecţiilor asistate ș i a lecț iilor de evaluare a cunoș tinț elor elevilor la disciplină. 

Repere în proiectarea unei activităţi extraşcolare. Caracterizarea psihopedagogică a unui elev. 

Tema 6. Instrumente de eficientizarea activităț ii didactice. 

Instrumente de lucru pentru proiectare, analiză şi evaluare a practicii pedagogice. Sarcini specifice de 

practică pentru săptămîna de desfăș urare a practicii pedagogice. 

Tema 7. Evaluarea practicii pedagogice.  

Portofoliu – metodă alternativă de evaluare. Structurarea şi susţinerea portofoliului de practică pedagogică. 

Recomandări metodologice. Activitatea de practică pedagogică. Implicaţii deontologice.  

Strategii de evaluare 

„Practica de iniț iere” este o disciplină pedagogică obligatorie, care asigură într-o proporţie importanţa formării 

competenţelor fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice, în perioada de o săptămînă (practica de 

documentare ș i observativă). Nota finală se se constituie din următoarele componente:  
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 a) 60% - a evaluării continui, pe parcursul desfăşurării practicii, având în vedere următoarele criterii: participarea 

activă la activităţile de practică pedagogică; valoarea ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică, a materialelor realizate 

privind activităţile instructiv-educative susţinute. 

 b) 40% - a evaluării sumative în cadrul colocviului de practică, prin raportare la: calitatea prestaţiei studentului 

pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice; calitatea analizelor şi a observaţiilor consemnate în fişele de observaţie 

a lecţilor asistate; participarea activă la activităţile programate în cadrul practicii pedagogice ; modul de abordare în 

cadrul colocviului a problematicii practicii pedagogice, capacitatea de a opera cu cunoştinţele teoretice în analiza şi 

interpretarea fenomenului educaţional; calitatea materialelor care alcătuiesc portofoliul prezentat la încheierea 

practicii pedagogice; 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaiei, Didactica predării informaticii, Ed. POLIROM, 2004.  

2. Matematicã şi ştiinţe / Ghiduri metodologice, Grupul editorial LITERA, Chişinãu, 2010. 

3. Oprea C. L.  Strategii didactice interactive., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 

4. Bocoş M., Jucan, D. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ediţia a II-a, Piteşti: Editura 

Paralela 45 2007. 

5. Constantin C., Pedagogie, Editura POLIROM 2002. 

6. Bocoș  M. Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, revăzută. Cluj-Napoca: Editura 

Presa Universitară Clujeană 2003 

7. Ivanov L., Gremalschi A., Căpăț înă G., Braicov A., Gremalschi L., Corlat S., Ciobanu I., Rojcov C., Curriculum 

pentru învăț ământul gimnazial, Chiș inău, 2010.  

8. Ivanov L., Gremalschi A., Căpăț înă G., Braicov A., Gremalschi L., Corlat S., Ciobanu I., Rojcov C., Curriculum 

pentru învăț ământul liceal, Chiș inău, 2010. 

Opţională: 

3. Barna A., Antohe G., - Curs de pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării, Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de 

Jos", Galaţi, 2006. 

4. Cerghit Ioan - Metode de învăţământ, E.D.P., Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
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Anul II, semestrul 4 

Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Modelarea matematică asistată de calculator 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

Catedra Matematică Aplicată 

Titular de curs Doctor, Pricop Victor 

Cadre didactice implicate  

e-mail pricopv@mail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

M.04.A.28 5 II IV 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Modelarea matematică asistată de calculator” contribuie la formarea competenţelor cognitive ce ţin de 

conceptele de bază ale a modelării matematice şi simulării pe calculator a diferitor probleme din viaț a cotidiană. În 

cadrul cursului studenţii îşi vor dezvolta capacităţile de a modela diferite procese  folosind transpunerea în limbaje 

de programare a unor metode numerice. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de rezolvare a diferitor probleme din viaț a cotidiană având la bază medii de programare 

POO, programe specializate de calcul. 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază, referitor la metodele utilizate în 

cadrul rezolvării problemelor în medii de programare POO, programe specializate de calcul. 

 Competenţe de aplicare: de a implementa cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice la rezolvarea, modelarea şi 

simularea pe calculator a diferitor probleme reale. 

 Competenţe de analiză: de evaluare critică a posibilităţilor unor metode numerice, care pot fi integrate în 

soluţionarea şi simularea diverselor probleme concrete. 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, cu termeni specifici 

disciplinei. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu privire la metodele de modelare şi simulare ce pot fi utilizate la rezolvarea 

diferitor probleme din viaț a cotidiană. 

 Să aplice metode adecvate de rezolvare şi simulare a problemelor concrete în medii de programare POO, 

programe specializate de calcul. 

 Să elaboreze programe care modelează şi simulează pe calculator probleme concrete din viaț ă. 

 Să evalueze posibilităţile mediilor de programare POO, programelor specializate de calcul, care pot fi utilizate la 

modelarea şi simularea pe calculator a problemelor concrete. 

Precondiţii 

Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 sintaxa de bază a limbajului de programare Delphi, a programului Maple; 

 tehnici de algoritmică şi programare. 
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Conţinutul unităţilor de curs 

 Tema 1. Elemente de modelare.  

Modelarea matematică, aspecte introductive. 

Tema 2. Modelul matematic ș i etapele rezolvării pe calculator.  

Construirea modelului matematic. Rezolvarea modelului matematic analitic sau numeric. Simularea modelului 

matematic pe calculator în Delphi, Maple. 

Tema 3. Modele ce conduc la probleme de programare liniară. Metoda grafică de rezolvare a PPL. 

Modelarea şi simularea pe calculator a diferitor probleme a căror model matematic reprezintă o PPL. 

Tema 4. Modele de populaț ie. 

Modelarea şi simularea pe calculator a diferitor modele de populaţie. 

Tema 5. Pendulul matematic. 

Modelarea mişcării pendulului matematic. Modelarea mişcării de rotaţie: pendulul gravitaţional în Maple. 

Tema 6. Modele de răspîndire ș i control al tuberculozei. 

Simularea pe calculator a modelelor 3 şi 5 dimensionale de răspîndire şi control al tuberculozei. 

Tema 7. Probleme de probabilitate. Simulare pe calculator. 

Modelarea şi simularea pe calculator a diferitor probleme de probabilitate (aruncarea monedei, zarului, extragerea 

bilelor din urnă). 

 

Tema 8. Dezintegrarea radioactivă. 

Modelarea şi simularea pe calculator a procesului de dezintegrare radioactivă. 

Tema 9. Modelul Newton de răcire. 

Modelarea şi simularea pe calculator a procesului răcire conform modelului Newton. 

Tema 10. Aruncarea unui corp sub un unghi faț ă de pamînt. 

Modelarea şi simularea pe calculator a aruncării unui corp sub un unghi faţă de orizont. 

Tema 11. Căderea liberă a corpurilor în apropiere de pămînt. 

Modelarea şi simularea pe calculator a căderii libere a corpurilor în apropiere de pămînt. 

Tema 12. Căderea paraș utistului. Simulare pe calculator. 

Modelarea şi simularea pe calculator a căderii paraşutistului. 

Tema 13. Model de satelit artificial. 

Modelarea şi simularea pe calculator a miș cării unui satelit artificial al pămîntului. 

Tema 14. Simularea scurgerii lichidului din rezervor. 

Modelarea şi simularea pe calculator a procesului de scurgere a lichidului dintr-un rezervor. 

Tema 15. Problema umplerii bazinului cu apă. Simulare pe calculator. 

Modelarea şi simularea umplerii bazinului cu apă. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 rezolvări de probleme şi exerciţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin lucrări de control şi lucrări de laborator. 

Evaluarea finală constă din examen.  

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - evaluări curente şi lucrări de laborator,  40% - lucrarea 

finală de examen. 

Bibliografie 

Obligatorie 

1. Ion Gruia, Camelia Gavrilă, „Metode şi coduri de simulare în fizică”, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti, 2013. 

2. I. Dragotă, V. Petrehus „Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale”, Editura Orizonturi Universitare, 

Timişoara, 2002. 

3. Modele matematice ale sistemelor fizice. [accesat: 20.01.2016]. Disponibil pe internet: 



 

 

78 

 

http://www.engineering.upm.ro/master-ie/mse/mat_did/elen089/curs/C_1_2.pdf  

  Opţională 

1. Ştefan Balint, Loredana Tănasie, Modele clasice în ştiinţe. [accesat: 20.01.2016]. Disponibil pe internet: 

 http://web-ng.info.uvt.ro/~balint/files/modele_clasice_curs_master.pdf 

2. М. С. Кубланов, Математическое моделирование, МГТУГА, Москва, 2004. [accesat: 20.01.2016]. 

Disponibil pe internet: http://bourabai.ru/library/Kublanov2004.pdf 

3. Боголюбов А. Н., Основы математического моделирования. [accesat: 20.01.2016]. Disponibil pe internet: 

http://www.vixri.com/d3/Bogoljubov%20N.N.%20_Osnovy%20matematicheskogo%20modelirovanija.pdf 

4. Вороненко Б.А. и др. Введение в математическое моделирование. Учеб.-метод. пособие. СПб: НИУ 

ИТМО, ИХиБТ, 2014, 44с. [accesat: 20.01.2016]. Disponibil pe internet: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1605.pdf  

5. Самарский А. А., Михайлов А. П., „Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры.”, Москва, 

Физматлит, 2001. [accesat: 20.01.2016]. Disponibil pe internet:  

http://www.mtas.ru/search/search_results.php?publication_id=18415  

 

 

http://www.engineering.upm.ro/master-ie/mse/mat_did/elen089/curs/C_1_2.pdf
http://web-ng.info.uvt.ro/~balint/files/modele_clasice_curs_master.pdf
http://bourabai.ru/library/Kublanov2004.pdf
http://www.vixri.com/d3/Bogoljubov%20N.N.%20_Osnovy%20matematicheskogo%20modelirovanija.pdf
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1605.pdf
http://www.mtas.ru/search/search_results.php?publication_id=18415
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Probabilitate ș i statistică 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

Catedra Matematică Aplicată 

Titular de curs Pricop Victor 

Cadre didactice implicate Neagu Natalia 

e-mail pricopv@mail.ru   neagu_natusik@mail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct studiu individual 

F.04.O.030 3 II IV 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

     Teoria probabilităţilor se ocupă cu studiul experimentelor cu rezultat întâmplător, adaptând formalismul 

matematic studiului acestei categorii de experimente.  Studenţii vor studia noţiunile de eveniment sigur, imposibil, 

compatibil, incompatibil, eveniment cu caracter aleator, probabilitatea evenimentului, frecvenţă relativă, etc. 

Cursul “Metode numerice de calcul” contribuie la formarea competenţelor cognitive ce ţin de conceptele de bază ale 

metodelor numerice care vor fi aplicate la rezolvarea problemelor cu caracter aplicativ din matematică, fizică, etc. 

În cadrul cursului studenţii îşi vor dezvolta capacităţile de a rezolva diferite probleme clasice caracteristice disciplinei 

respective folosind transpunerea în limbaje de programare a metodelor numerice studiate. 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe cognitive: înţelegerea elementelor principale, modelelor probabilistice de calculare a 

probabilităţilor ș i metodele de cercetare în domeniu. 

Competenţe de învăţare: formarea capacităţilor şi deprinderilor de rezolvare a problemelor din economie prin 

teoria probabilităț ii. 

Competenţe de aplicare: aplicarea cunoştinţelor din probabilitate în planificare; a metodelor principale de 

selecț ionare; a metodelor statisticii matematice; utilizarea teorii probabilităț ii ș i statisticii în economie ș i în 

procesul instructiv-educativ.  

Competenţe acţional-strategice: stabilirea locului obiectului dat în contextul altor ştiinţe; diferenț ierea ș i 

specificul probabilităț ii ș i statisticii 

Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, utilizînd termeni 

matematici în diverse contexte. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

La finele acestui curs studenţii vor fi in stare: Să poată crea modele matematice şi probabilistice. Să aplice metodele 

probabilistice în economie. Să aplice cunoştinţele respective în planificare. Să determine corelaţia dintre aspectele 

ştiinţifice şi economice. Să aplice metodele statisticii matematice în practică. Să elaboreze proiecte de aplicare ale 

acestei teorii în practică şi procesul de învăţământ. 

 

Precondiţii 

Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursurile de matematică: elemente de combinatorică, logica, analiză 

matematică, algebra, geometria. 

Conţinutul unităţilor de curs 

mailto:pricopv@mail.ru
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Tema 1. Experienţe şi evenimente. Cîmp finit de probabilitate 

Experienţe şi evenimente. Evenimente implicite, compatibile şi incompatibile. Operaţii cu evenimente. Spaţiul 

evenimentelor elementare. Cîmp finit de evenimente. Frecvenţa relativă şi proprietăţile ei. Definiţia axiomatică a 

probabilităţii. Cîmp finit de probabilitate. 

Tema 2. Definiţii ale probabilităţii. Probabilitatea condiţionată ș i totală 

Definiţia clasică a probabilităţii. Definiţia geometrică. Calculul probabilităţii prin raportul lungimilor, raportul 

ariilor, raportul volumelor. Probabilitatea condiţionată. Teoremele adunării şi înmulţirii probabilităţilor. Probabilitatea 

intersecţiei a mai multor evenimente. Formula de calcul al probabilităţii totale. Probabilitatea unor ipoteze. Formula 

lui Bayes.  

Tema 3. Scheme probabilistice clasice 

Schema binomială generalizată Poisson. Schema binomială Bernoulli. Schema geometrică. Schema 

hipergeometrică. Schema supergeometricăa urnei cu bila nerevenită. Teorema locală Laplace.  

Tema 4. Variabile aleatoare 

Variabile aleatoare. Repartiţii. Operaţii cu variabile aleatoare. Valoarea medie, dispersia şi abaterea medie 

pătratică unei variabile aleatore discrete. Proprietăţile de bază a valorii medii şi a dispersiei unei variabile aleatoare   

discrete.   Momente    de    ordinul    k.    Coeficientul    de   asimetrie  şi  de  boltire  a variabilei aleatoare discrete. 

Tema 5. Repartiţii discrete 

Repartiţia binomială. Proprietăţile repartiţiei binomiale. Repartiţia Poisson. Exemple de repartiţii binomiale şi 

repartiţii Poisson. 

Tema 6. Variabile aleatoare continue 

Funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare. Reprezentarea probabilităţilor prin arii. Proprietăţile funcţiei de 

repartiţie. Graficul funcţiei de repartiţie. Densitatea de repartiţie a variabilei aleatore continue şi graficul ei. 

Caracteristici numerice ale variabilei aleatore continue. Proprietăţile caracteristicilor numerice. 

Tema 7.  Repartiţii continue 

Legea numerelor mari. Inegalitatea lui Cebâşev. Teorema lui Cebâşev. Teorema lui Bernoulli. Repartiţia 

uniformă. Repartiţia normală şi exponenţială. Repartiţia 
2
. Probleme cu repartiţii continue. 

Tema 8. Serii statistice 

Noţiunile de bază ale statisticii matematice. Populaţia statistică. Caracteristici ale statisticii. Gruparea datelor 

unei populaţii statistice. Frecvenţa absolută şi relativă ale unei valori a caracteristicii noţiune de serie statistică. 

Reprezentarea grafică a seriilor statistice. Valori caracteristice ale unei serii statistice.  

Tema 9. Indicatori ai variabilei statistice 

Indicatori simpli şi indicatori sintetici ai variabilei. Dispersia valorii medii tipice. Amplitudinea variaţiei. 

Abaterea medie liniară. Abaterea medie pătratică. Coeficientul de variaţie. 

Tema 10. Cercetarea prin sondaj. Selecț ia 

Noţiuni generale. Avantajele selecţiei statistice. Reprezentativitatea eşantionului. Procedee de selecţie. 

Principalele tipuri de selecţie utilizate în cercetarea statistică. Eşantionarea aleatore simplă. Selecţia stratificată. 

Selecţia în serii. Media şi dispersia de selecţie. Funcţia de selecţie. Statistici. Moment centrat. Repartiţii de selecţie. 
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Estimarea parametrilor populaţiei. Intervale de încredere. Determinarea volumului selecţiei. 

Tema 11. Elemente de teoria corelaţiei 

Dependenţa de corelaţie. Ecuaţia de regresie. Estimarea parametrilor ecuaţiei de regresie. Corelaţia liniară. 

Corelaţia neliniară.  

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 rezolvări de probleme şi exerciţii. 

Strategii de evaluare 

Pe parcursul semestrului evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se 

efectuează prin intermediul lucrărilor de control (60% din nota finală). Lucrarea finală de examen constă din trei 

subiecte – unul teoretic şi două practice (în scris, 40% din nota finală). 

Bibliografie 

1. Ciucu G., Graiu V., „Introducere în teoria probabilităţilor şi statistica matematică”, Bucureşti, 1971 

2. Mihoc G.H., Nicu N., „Elemente de teorie a probabilităţilor şi statistica matematică”, Bucureşti, 1989 

3. Marcov Iulian, „Evenimente şi Variabile Aleatoare”, Chişinău, 1989 

4. Гмурман В., „Теория вероятностей и математическая статистика”, Москва, 1977 

5. Гмурман В., „Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике”, Москва, 

1975 

6. Cristici B., Bînzaru T., „Matematici speciale”, Bucureşti, 1981 

7. Zambiţchi D., Buzurniuc Şt., „Elemente de teorie a probabilităţilor şi statistica matematică”, Chişinău, Evrica, 2006 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Programarea C++ 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

Catedra Informatică şi TII 

Titular de curs Doctor, Pricop Victor 

Cadre didactice implicate  

e-mail pricopv@mail.ru 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.04.A.031 5 II IV 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Programarea C++” contribuie la formarea competenţelor cognitive de cunoaştere, de aplicare a 

instrumentelor şi metodelor de programare în limbajul C++, cunoaşterea instrucţiunilor limbajului şi tehnicile de 

actuale de programare. 

  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
 Competenţe cognitive: de căutare, aplicare, cunoaştere şi înţelegere a unor concepte ale limbajului de 

programare C++. 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază, referitor la rezolvarea problemelor 

şi programarea aplicaţiilor în limbajul C++. 

 Competenţe de aplicare: utilizarea algoritmilor eficienţi la rezolvarea diferitor probleme din aria curriculară a 

specialităţii cu ajutorul limbajului de programare C++. 

 Competenţe de analiză: de a evalua şi implementa resurse şi instrumente la soluţionarea diverselor probleme. 

 Competenţe de comunicare: limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris; într-un limbaj specific 

disciplinei. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 
 Să explice conceptele de bază cu privire la instrucţiunile limbajului de programare C++ ce pot fi utilizate la 

rezolvarea diferitor probleme. 

 Să formeze aptitudini de programare în limbajul C++. 

 Să aplice profesional deprinderile de lucru pentru realizarea programelor în limbajul C++. 

 Să realizeze lucrări practice cu aplicarea corespunzătoare a principiilor programării în limbajul C++. 

  Să elaboreze programe, module proprii şi să le poată utiliza în proiectarea şi programarea altor programe sau 

module, să le încadreze în cadrul unor biblioteci proprii 

 

Precondiţii 
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Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 sistemele de operare; 

 caracteristici de bază ale algoritmilor; 

 structuri de date; 

 concepte de bază ale programării în limbaje de nivel înalt.  

Conţinutul unităţilor de curs 
Tema 1. Elemente de bază ale limbajului de programare C++. 
Alfabetul limbajului C++. Vocabularul limbajului C++. 
Tema 2. Algoritmi. Structura generală a unui program C++. 
Algoritmi şi programe. Elementele componente ale unui program.  Directive preprocesor. 
Tema 3. Clase de variabile. Expresii. Operatori. 
Tipuri de date în limbajul C++. Variabile locale şi globale, constante. Clase de variabile. Expresii şi operatori în 
limbajul C++. 
Tema 4. Instrucţiuni de intrare-ieşire. Instrucţiuni condiţionale, repetitive 
Funcţii standard de intrare/ieşire. Instrucţiunile if, switch, break, continue, while, do-while, for.  
Tema 5. Subprograme. Recursivitate. 
Funcţii în limbajul C++. Funcţii iterative şi recursive. 
Tema 6. Şiruri de caractere. Fişiere. 
Şiruri de caractere în limbajul C++. Citirea/afişarea şirurilor de caractere. Funcţii care lucrează cu şiruri de 
caractere. Fişiere în C++. Operaţii de bază cu fişiere. 
Tema 7. Tablouri unidimensionale şi bidimensionale. 
Tablouri unidimensionale (vectori). Tablouri bidimensionale (matrice). Definirea şi afişarea tablourilor. Operaţii cu 
tablouri. 
Tema 8. Prelucrarea datelor structurate, algoritmi fundamentali. Metode de sortare. 
Căutarea unui element în vector. Algoritmi de sortare a vectorilor. Interclasarea a doi vectori ordonaţi. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 rezolvări de probleme şi exerciţii; 

Strategii de evaluare 
Evaluările curente se realizează prin lucrări de control şi lucrări de laborator. Evaluarea finală constă din examen. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - evaluări curente şi lucrări de laborator,  40% - 

lucrarea finală de examen. 

Bibliografie 
Obligatorie 

1. Bogdan Pătruţ, Carmen Violeta Muraru, Aplicaţii în C şi C++, Editura EduSoft, Bacău, 2006 

http://www.edusoft.ro/fisiere/aplicatii_c_cpp_patrut.pdf  

2. Liviana Tudor, Bazele programarii in C++, Editura: Matrixrom, 2010 

 https://www.researchgate.net/publication/256780425_Bazele_programrii_n_limbajul_C  

3. Adrian Runceanu, Mihaela Runceanu, Noţiuni de programare în limbajul C++, Academica Brâncuşi, Târgu 

Jiu, 2012. 

4. Kris Jamsa & Lars Klander Totul despre C si C++, Editura Teora, Bucuresti, 2012 

5. Muşlea Ionuţ, Iniţiere în C++. Programarea orientată pe obiect, Cluj-Napoca, 1993. 

6. Valeriu Iorga, Paul Chiriţă,Corina Stratan, Cristian Opincaru, Programarea în C/C++. Culegere de probleme, 

http://www.edusoft.ro/fisiere/aplicatii_c_cpp_patrut.pdf
https://www.researchgate.net/publication/256780425_Bazele_programrii_n_limbajul_C
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Bucureşti, 2003. 

Opţională 

1. C++ Language Tutorials, http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  

2.  Negrescu Liviu - Limbajele C si C++ pentru incepatori, vol I, Editura: ALBASTRA, 2001,641p. 

3. Negrescu Liviu - Limbajele C si C++ pentru incepatori, vol II, Editura: ALBASTRA, 2001, 519p. 

4.  Bogdan Pătruţ, Aplicaţii în C şi C++, Editura Teora, Bucureşti, 1998. 

 

 

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Tehnologii multimedia 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs Burlacu Natalia, doctor, lector superior 

Cadre didactice implicate  

e-mail NatBurlacu@hotmail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.04.A.32 5 II IV 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul de “Tehnologii multimedia” vizează pregătirea studenţilor în domeniul prelucrării, modificării, 

adaptării informaţiei multimedia, macromedia ș i grafice în formate de fişiere: Windows Media -.wm, .wmv ș i 

.asf; AVCHD (inclusiv audio Dolby Digital) - .m2ts ș i .m2t; Apple QuickTime - .mov ș i .qt; AVI - .avi; emisiune 

TV înregistrată Windows - .wtv ș i .dvr-ms; film MPEG-4 - .mp4, .mov ș i .m4v; film MPEG-2 - .mpeg, .mpg, 

.mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod ș i .vob; film MPEG-1 - .m1v; Motion JPEG - .avi ș i .mov şi al utilizării acestora 

în diferite domenii de Web design, Design Digital şi Design Instrucţional. Aplicaţiile elaborate vor avea tangenţă cu 

conţinuturi din curriculumul şcolar. Toate lucrările de laborator şi exerciţiile acestui curs trebuie să fie efectuate 

prin utilizarea programelor: Macromedia FLASH CS 8. Lecţiile de laborator se axează pe elaborarea şi crearea 

fişierelor cu conţinut grafic 2 D; crearea şi editarea produselor ș i secvenț elor de produse multimedia în 

Macromedia FLASH CS 8 ș i alte aplicaț ii alternative pentru prelucrarea informaț iei multimedia. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de a înţelege principiile prelucrării, modificării, adaptării tehnologiilor multimedia şi 

macromedia în formate de fişiere *.fla şi *. swf; de a cunoaș te tehnicile de proiectare ale produselor ș i 

secvenț elor de produse multimedia . De a releva aspectele teoretice aplicaţiilor de prelucrare a datelor 

macromedia, rolulul şi funcţiile pe care le au componentele unui sistem pentru prelucrare a informaţiei 

macromedia. 

 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective 

cognitive şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere ale acestora, prin proiecte macromedia digitale 

educaţionale individuale sau colectiv de perfecţionare profesională. 

 Competenţe de aplicare: de a utiliza unele metodologii eficiente de evaluare a performanţelor şi de 

optimizare a procesoarelor macromedia; de a dezvolta capacităţile de exploatare a resurselor 

procesoarelor grafice, precum: Macromedia FLASH CS 8.  

 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală 

adecvate pentru profilul ştiinţe ale educaţiei.  

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv 

utilizând tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; 

competenţe de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu referire la dezvoltarea teoretică, metodologică si practică, specifică 

tehnologiilor multimedia şi macromedia şi principiilor de prelucrarea a informaţiei grafice. 

  Să elaboreze aplicaţii în Macromedia FLASH CS 8 în conformitate cu principiile de proiectare, machetare a 

compoziţiilor digitale, în vederea identificării şi utilizării instrumentelor adecvate. 

 Să evalueze resurse digitale şi textuale (manuale, tutoriale, rapoarte, portofolii ş.a.), precum şi aplicaţii 

software proprietare şi cu cod deschis utilizate în crearea de produse digitale de grafică vectorială şi de 

raster în Macromedia FLASH CS 8, ș i alte aplicaț ii alternative pentru prelucrarea informaț iei 
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multimedia, inclusiv şi ale celor publicate în limba engleză.  

 Să redacteze imagini în format adecvat pentru a le plasa aplicaţiile complexe de panouri şi prezentări de 

multi şi macromedia. 

 Să aplice în mod profesional tehnicile de proiectare, editare, machetare asupra obiectelor Macromedia 

FLASH CS 8 din domeniul curricular şcolar, prezentate într-un limbaj corect din punct de vedere ştiinţific şi 

gramatical, în mod individual şi în proiecte de grup. 

Precondiţii 

Cunoştinţe de bază de Birotică, Internet, HTML şi WEB Dessign. Abilităţi de utilizare a Sistemelor de Operare. 

Unităţi de curs 

Noţiuni introductive şi definiţii esenţiale din universul multimedia. Concepte de bază. Echipamente 

multimedia. Interfaţa utilizator multisenzorială. Tehnologii multimedia. Standarde de compresie pentru imagini 

statice. Standarde de compresie pentru imagini video. Standarde de compresie pentru sunet. Sincronizarea 

multimedia. Aplicaţii multimedia : sisteme de muncă colaborative, conferinţe multimedia, e-learning bazat pe 

multimedia, biblioteci virtuale Tehnologii pentru crearea de conț inut multimedia. Sisteme de prelucrarea 

imaginilor digitale. Etape fundamentale. Modelul unei imagini. Reprezentarea culorilor. Formate grafice. Formatele 

fişierelor de imagine. Pachete de aplicaţii pentru generarea de conţinut grafic, video şi audio. Proiectarea, 

elaborarea, edictarea de conţinut grafic, audio şi video. Ierarhizarea informaţiei. Suprafaţa de lucru Macromedia 

Flash ș i alte aplicaț ii alternative pentru prelucrarea informaț iei multimedia.. Lucrul cu straturile ș i scenele 

combinate.  

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Ca forme de predare/învăţare se aleg expunerea materialului de curs, exemplificarea prin intermediul 

practicării tehnologiilor în cadrul lecţiilor de laborator. Metodele pedagogice folosite în cadrul disciplinei sunt 

centrate pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte grafice, expunerea, problematizarea, 

schematizarea, studiul de caz, observaţia, inducţia, dialogul şi descoperirea dirijată. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: practic şi în scris, prezentări, prezentarea rezultatelor lucrărilor de 

laborator, elaborarea proiectelor de multimedia în Macromedia FLASH CS 8 ș i alte aplicaț ii alternative pentru 

prelucrarea informaț iei multimedia. Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor 

de laborator, prezentarea orală şi aplicativă a unor teme. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Tom Green, Jordan Chilcott. MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8. Editura: AllPixel. ISBN: 978-

973-571-662-2. 512 p. 

2. Cosmin Varlan. Macromedia Flash. Concepte, exemple, studii de caz. Polirom, 2004. 973-681-747-4. 

456 p. 

3. Jobe Makar. Macromedia Flash Game Design Demystified. USA, 2002. ISBN-10: 0201770210. ISBN-

13: 978-0201770216.  

4. SANDERS B. William. MACROMEDIA FLASH MX ACTION SCRIPT - ghid complet. Editura: ALL. 648 p.  

Opţională: 

1. Nik Lever. Flash MX 2004 Games: Art to ActionScript. Focal Press (July 7, 2004). ISBN-10: 

0240519639. ISBN-13: 978-0240519630.  

2. http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/Phidgets/Software/Flash/fl8_tutorials.pdf Accesat: 

01/09/2016. 

3. http://www.tutorialized.com/tutorials/Flash/1 Accesat: 01/09/2016. 

4. http://www.teacherclick.com/flash8/ Accesat: 01/09/2016. 

 

http://www.librarie.net/autor/5715/sanders-b-william
http://www.librarie.net/editura/ALL
http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/Phidgets/Software/Flash/fl8_tutorials.pdf
http://www.tutorialized.com/tutorials/Flash/1
http://www.teacherclick.com/flash8/
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Proiectarea educaţională 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 

Titular de curs 
Ovcerenco N., dr., conf. univ.;  Răileanu O. , lector 

univ. 

Cadre didactice implicate 
Ilaşcu Yu., dr., conf. univ.; Oboroceanu V., lector univ. 

 

e-mail tipograf_iurie@yahoo.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total 

ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

U.04.A.33 2 2 3 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul Proiectarea educaţională este orientat spre examinarea conceptelor specifice domeniului studiat; 

abordează rolul şi locul proiectării educaţionale în sistemul ştiinţelor educaţiei; acoperă problematica 

contemporană a proiectării educaţionale; contribuie la cunoaşterea specificului demersului pedagogic al 

procesului proiectării curriculare; formează la studenţi, competenţele necesare pentru determinarea 

specificului activităţii de proiectare educaţională, tipologiei ei; favorizează dezvoltarea competenţelor de 

planificare a activităţii didactice /educative; creează condiţii de implicare a studenţilor în organizarea şi 

realizarea proiectării curriculare la nivelul activităţii didactice/educative.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 definirea conceptului de proiectare educaţională,; 

 descrierea tendinţelor de dezvoltare a teoriei şi practicii proiectării; 

 distingerea formelor şi etapelor de proiectare didactică; 

 determinarea tipologiei proiectării educaţionale; 

 analiza modelului de proiectare educaţională; 

 identificarea documentelor fundamentale şi auxiliare de tip proiectiv; 

 aplicarea adecvată a strategiilor de instruire şi evaluare în cadrul proiectării didactice; 

 analiza algoritmului realizării proiectării curriculare la nivelul activităţii didactice/educative; 

 autoevaluarea/ evaluarea proiectelor educaţionale de autor şi proiectele colegilor de grupă. 

Finalităţi de studii 

 să definească corect  conceptul de proiectare didactică;  

 să descrie tendinţele de dezvoltare a proiectării didactice; 

 să argumenteze relaţiile proiectării educaţionale cu ştiinţele educaţiei; 

 să enumere formele şi etapele proiectării didactice;  

 să identifice structura taxonomică a tipurilor de proiectare didactică; 

 să elucideze structura modelului de proiectare curriculară; 

 să identifice documentele curriculare fundamentale şi auxiliare de tip proiectiv; 

 să elaboreze şi să susţină un proiect educaţional de autor cu tema la libera alegere; 

 să aplice strategii de instruire şi evaluare în cadrul activităţii de  proiectare didactică; 

 să realizeze autoevaluarea/evaluarea proiectelor educaţionale de autor şi a colegilor de grupă. 
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Precondiţii 

Cunoştinţele elementare din şcoală în domeniul pedagogiei/educaţiei: conceptul de elev; treptele 

sistemului de învăţământ; personalitatea, rolurile şi funcţiile  profesorului.  

Discipline anterior studiate: Fundamentele ştiinţelor educaţiei; Teoria instruirii, Tehnologii educaţionale,   

Psihologia vârstelor, Pedagogia comparată. 

Conţinutul unităţilor de curs 

 

Tema 1. Proiectarea educaţională: delimitări conceptuale. 

Delimitări teoretice şi praxiologice  ale proiectării educaţionale. 

Concepţii privitoare la  proiectarea educaţională.  

Necesitatea şi importanţa demersului anticipativ.       

Funcţiile proiectării educaţionale. Stabilirea finalităţilor  - dimensiune  fundamentală a proiectării 

educaţionale. 

Elaborarea tehnologiei de realizare a obiectivelor - dimensiune fundamentală a proiectării educaţionale. 

Stabilirea instrumentelor de evaluare a eficienţei învăţării - dimensiune fundamentală a proiectării 

educaţionale. 

Proiectarea educaţională raportată la categoria timpului. 

Activitatea de proiectare şi programul de instruire. 

Caracteristicile proiectării educaţionale.  

Sugestii  privind proiectarea educaţională eficientă. 

 

Tema 2. Conţinuturile proiectării educaţionale. 

Unitate şi diversitate în proiectarea educaţională.  

Abordarea curriculară a proiectării educaţionale.  

Curriculumul – proiect educaţional.  

Corelative ale conceptului de curriculum. 

Curriculum nucleu - trunchiul comun şi obligatoriu  al proiectării.  

Taxonomia documentelor curriculare de tip proiectiv.  

Conţinutul - componenta fundamentală a proiectării curriculare.  

Condiţiile proiectării conţinuturilor  educaţionale. 

Tendinţe în proiectarea conţinuturilor educaţionale. 

Proiectarea/reproiectarea curriculară pe discipline. 

Proiectarea unităţilor de învăţare. 

Proiectarea obiectivelor instructiv-educative. 

Proiectarea strategiilor educaţionale.  

 

Tema 3. Nivele şi perspective ale proiectării educaţionale. 

Nivele ale proiectării educaţionale. 

Etape ale proiectării educaţionale. 

Structura ierarhică a proiectării educaţionale.  

Cerinţe privind activitatea de proiectare educaţională. 

Specificul proiectării sistemului instituţional. 

Particularităţile proiectării unui modul al sistemului de învăţământ. 

Tipuri de activităţi educative şi forme de lucru cu clasa. 

Specificul proiectării unei unităţi didactice. 

Caracteristicile unităţii didactice.  

Etapele proiectării unei lecţii. 

 

Tema 4. Proiectarea tradiţională şi curriculară 

Modelul cultural al personalităţii din societatea informatizată. 

Modele de proiectare educaţională. Esenţa şi necesitatea proiectării educaţionale.  

Proiectarea tradiţională şi proiectarea curriculară: abordare analitico-comparativă. 
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Modelul proiectării tradiţionale.  

Logica proiectării tradiţionale. 

Modelul proiectării curriculare.  

Proiectarea curriculară - direcţie fundamentală de evoluţie a educaţiei.  

Paradigma proiectării curriculare. Priorităţile proiectării curriculare. 

Principiile proiectării curriculare.  

Caracteristicile proiectării curriculare. 

Organizarea şi realizarea proiectării curriculare. 

Abordarea diferenţiată a  standardelor de performanţă. 

 

Tema 5. Designul proiectării educaţionale. 

Acţiunile proiectării educaţionale. 

Operaţiile proiectării educaţionale. 

Optimalitatea în activitatea instructiv-educativă. 

Criteriului de optimalitate – operaţie a proiectării educaţionale. 

Dimensiunea performanţelor standard.  

Principii de design.  

Precizarea finalităţilor activităţii de proiectare.  

Prelucrarea ştiinţifico-didactică a conţinutului.  

Definirea proceselor de instruire-învăţare.  

Metodologia pentru realizarea  scopurilor.  

Stabilirea modurilor de evaluare a rezultatelor şi a activităţii realizate.  

Strategii didactice - mijloc de eficientizare a procesului de instruire şi proiectare.  

Finalizarea proiectării educaţionale. 

 

Tema 6. Metodologia proiectării, realizării şi evaluării proiectului instituţional/curricular/tematic. 

Metodologia proiectării, realizării şi evaluării proiectului instituţional. 

Metodologia proiectării, realizării şi evaluării proiectului curricular. 

Metodologia proiectării, realizării şi evaluării proiectului didactic/educativ tematic. 

Strategii de realizare eficientă a activităţilor didactice proiectate.  

Specificul evaluării calităţii proiectului didactic al profesorului  şi a activităţii didactice/educative 

realizate.  

 

Tema 7. Modele de proiectare a activităţii didactice curriculare/ extracurriculare /extraşcolare.  

Modele de proiectare educaţională anuală şi semestrială. 

Modele de proiectare pe unităţi mari de conţinut, capitole.  

Modele de proiectare a unităţii de curs/lecţie.  

Modele de proiectare a activităţii educative.  

Proiectul educaţional de autor.  

 

Tema 8. Curs de sinteză. 

 

Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală a 

astudenţilor în cadrul  

seminariilor.  

Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităţii de argumentare; exersarea în mod organizat a 

activităţii  

de elaborare şi aplicare a proiectului educaţional. 

Două probe de evaluare obligatorii: 

Evaluare 1. Test de verificare a nivelului de cunoaştere; 

Evaluare 2. Proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare-integrare a cunoştinţelor); 

Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.  
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Evaluarea finală - examen oral.  

Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bunăiaşu, C. M., Elaborarea şi managementul proiectelor educaţionale. Bucureşti: Editura 

Universitară. 2012; 

2. Cojocaru V., Secară L., Elaborarea şi managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic. 

2005. 

3. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L., Ovcerenco N., Fundamentele ştiinţelor educaţiei. 

Manual universitar. Chişinău, 2014; 

4. Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom. 2010; 

5. Guţu Vl., Muraru E.,   Dandara O., Proiectarea standardelor de formare profesională iniţială în 

învăţământul universitar. Ghid metodologic. U.S.M. Chişinău, 2003. 

6. Guţu Vl., Proiectarea didactică în învăţământul superior. Chişinău, 2007; 

Opţională: 

1. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi 

instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.  

2. Cristea S., Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Litera internaţional, 2002; 

3. Garştea N., Callo T., Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori. Chişinău: Epigraf. 2011; 

4. Guranda M., Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Bucureşti: 2011; 

5. Pănişoară I.O. Profesorul de succes. Iaşi: Polirom, 2009; 

6. Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Polirom, Iaşi, 

2006; 

7. Socoliuc N., Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţământul 

universitar: (monografie), Academia de Ştiinţe a R.M. Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Diversitate culturală 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Pedagogie/ 

Ştiinţe ale Educaţiei 

Titular de curs Bîrsan El., lector univ. 

Cadre didactice implicate  

e-mail elena.birsan32@yahoo.com 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total 

ore 

Total ore 

contact direct studiu individual 

U.04.A.37 3   90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Diversitate culturală oferă posibilitatea pregătirii persoanelor pentru a percepe, accepta, 

respecta şi a experimenta alteritatea. Vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii 

diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi. Diversitatea culturală privilegiază interacţiunea şi 

dialogul, curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie în celălalt. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

-  definire a conceptului de cultură, diversitate, etnie ş.a.; 

- determinare a problemelor de ordin cultural în relaţiile interetnice din mediul   educaţional; 

- formulare a obiectivelor de autodezvoltare în spiritul diversităţii culturale; 

- stabilirii locului culturii naţionale în cadrul culturilor lumii;  

- conştientizare a educaţiei interculturale ca modalitate de prevenire sau atenuare a conflictelor.  

Finalităţi de studii 

- să  reducă discriminările şi segregările dintre membrii unor grupuri etnice în şcoli şi în societate; 

- să conştientizeze că fiecare grup etnic are propriile valori particulare; 

-să familiarizeze grupurile etnice cu principalele elemente ale culturii altor grupuri; 

- să respecte valorile altor grupuri etnice şi pe ale sale; 

- să formeze capacităţi de interpretare şi judecare a practicilor educative din punctul de vedere al 

respectării şi cultivării diversităţii culturale. 

Precondiț ii:  

Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale din: Psihologia generală, Fundamentele ştiinţelor 

educaţiei, Psihologie socială.  

Unităț i de conț inut 

Tema 1. Diversitatea culturală. Definiri conceptuale. 

Tema 2. Educaţia pentru diversitate – răspuns la pluralismul cultural.  

Tema 3. Diversitatea culturală în stat şi între state. 

Tema 4. Republica Moldova –stat multietnic. 

Tema 5.  Relatia dintre diversitatea culturală şi educaţie în Republica Moldova . 

Tema 6. Comunicarea interculturală. Posibilităţi şi limite. 

Tema 7. Globalizarea şi problema păstrării identităţii culturale – o provocare pentru lumea 

contemporană. 

Tema 8. Curs de sinteză. 

Strategii de predare & învăţare: 

Conversaţia euristică, dezbaterea, studiul de caz, brainstorming, lucrul în grup, referatul ştiinţific, 
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problematizarea, analiza, sinteza. 

 

Strategii de evaluare 

 Se  apreciază  gradul şi calitatea participării licenţiaţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, 

răspunsuri orale; sumarizarea celor două probe obligatorii (prezentarea unui PPT cu etniile ce locuesc pe 

teritoriul R. Moldova (I probă), elaborarea unui proiect de dezvoltare a identităţii naţionale (II probă) şi 

examen (oral). Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. 

Evaluarea finală constă din nota obţinută la examen (40 %) şi suma notelor de la evaluările curente 

(60 %).  

Bibliografie 

Obligatorie: 

1.  Bernat S – El. Educaţie multiculturală. Ghid metodologic. Cluj – Napoca: 2006. 

2. Ciobanu L. Paşi către şcoala interculturală. Bucureşti: Corint, 2000. 

3. Coşma T. (coord) O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi: Polirom, 2007. 

4. Cucoş C. Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Polirom, 2000. 

5. Nedelcu A. Pedagogia diversităţii culturale – aspiraţii şi rezoluţii. Bucureşti: Humanitas, 2005. 

6. Pogolşa L., Petrovschi N., Samoilenco V., Uzicov N. Educaţie interculturală. Curriculum şcolar pentru 

clasele I-IX. Chişinău: 2012. 

Opţională: 

1. Salat L. Multiculturalismul liberal. Iaşi: Polirom, 2001. 

2. Ferreol Gilles, Neculau Ad. Minoritari, marginali, excluşi. Iaşi: Polirom, 1997. 

3.  Maliţa M. Zece mii de culturi, o singură civilizaţie. Bucureşti: Nemira, 1998.  
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Practica pedagogică I 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 
catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Lector universitar, Schiț co Olesea 

Cadre didactice implicate Lector universitar, Schiț co Olesea 

e-mail schitcoolesea@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.04.O.38 12 II IV 360 180 180 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

”Practica Pedagogică I” este activitatea prin care, cele două laturi ale formării profesionale (didactică şi de 

specialitate) interacț ionează reciproc. Importanț a practicii pedagogice derivă şi din faptul că este singura formă 

prin care se formează aptitudinea pedagogică şi se pun bazele unui stil didactic personal, ce realizează conexiunea 

între conţinuturile disciplinei şi problemele de învăţare specifice domeniului, pentru aplicarea adecvată a principiilor şi 

metodelor specifice didacticii disciplinei şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau 

competenţelor vizate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de cunoaştere a specificului unităţilor de învăţământ preuniversitar, a documentelor 

şcolare la disciplina Informatica, a structurilor de organizare şi integrarea lor în analiza şi interpretarea situaţiilor 

specifice nivelului de învăţământ la care vor preda; 

 Competenț e de învăț are: de formare a capacităț ilor de proiectare, conducere, evaluare ș i organizare a 

activităț ilor didactice aplicînd concepte ș i teorii moderne în proiectarea conţinuturilor instructiv-educative; 

 Competenț e de aplicare: de aplicare a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de predare – învăț are - evaluare 

adecvate particularităţilor individuale sau de grup ale elevilor, scopului şi tipului lecţiei, în organizarea 

activităț ilor didactice la disciplina Informatica; 

 Competenț e de analiză: de formare a capacităț ilor de analiză critică şi autoevaluare a calităţii proiectelor 

educaţionale şi activităţilor educaţionale realizate; 

 Competenț e de comunicare: de a stăpîni concepte şi teorii moderne de comunicare : orizontală / verticală, 

complexă, multiplă, diversificată şi specifică. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să identifice particularităţile procesului instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar, precum şi ale 

instituț iei în care se desfăşoară practica pedagogică; 

 să analizeze documentele curriculare şi a direcţiilor de perfecţionare a învăţământului preuniversitar din 

perspectiva reformei curriculare; 
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 să utilizeze documente curriculare de tip reglator (plan cadru de învăţământ, scheme orare, programele 

disciplinelor de învăţământ, ghiduri, ghiduri metodologice) în procesul educaț ional;  

 să înţelegă finalităţile şi conexiunile ce se stabilesc între principalele componente ale procesului de învăţământ, 

prin valorificarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie, didactică; 

 să formeze şi să dezvolte competenţe de proiectare, realizare şi evaluare a procesului instructiv-educativ din 

instituț ii preuniversitare; 

 să identifice modalităţile de corelare între educaţia formală, nonformală şi informală – forme de relaţionare şi 

colaborare între instituţii cu funcţii educative la nivel social; 

 să se implice activ în toate activităţile organizate în instituț ia de învăț ămînt. 

Precondiţii 

Studenț ii trebuie sa deț ină cunoș tinț e generale despre: 

Pedagogia generala, didactica informaticii, psihopedagogie, limbajul de programare Pascal/C++, aplicaț ii 

generice, structura ș i funcț ionarea sistemului de calcul, SGBD, metode numerice, Web Design ș i HTML. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Profilul de competenț ă al profesorului. Competenț e specifice disciplinei Practică Pedagogică. 

Importanț a practicii pedagogice în formarea iniț ială pentru cariera didactică. Conceptul de competenț ă în 

contextul profesionalizării didactice. Competenț e specifice activităț ilor de practică pedagogică. Valori ș i atitudini 

generale. Finalităț i 

Tema 2. Managementul activităț ilor de practică pedagogică.  

Etapele asigurării managementului calităţii activităţilor de practică pedagogică. Etapele de desfăș urare a 

practicii pedagogice. Tipuri de practică pedagogică. Tipuri de activităț i de desfăș urate pe parcursul practicii 

pedagogice. Organizarea practicii pedagogice. 

Tema 3. Atribuț ii în desfăș urarea practicii. 

Atribuţiile cadrului didactic universitar, coordonator de practică pedagogică. Atribuţiile mentorului. Atribuţiile 

studentului. 

Tema 4. Practica observativă/Activităț ile Observative. 

Fişele de observaţie a activităţii didactice. Documentele curriculare şi şcolare.  

Tema 5. Activităț ile practice de probă ș i finale. 

Proiectarea didactică. Lecţiile de probă. Lecţia finală. Repere în proiectarea unei activităţi extraşcolare. Lecț ie 

de evaluare a cunoș tinț elor elevilor la disciplină. 

Tema 6. Instrumente de eficientizarea activităț ii didactice. 

Instrumente de lucru pentru organizare, proiectare, realizare şi evaluare a practicii pedagogice. Sarcini 

specifice de practică pentru fiecare săptămînă a perioadei de desfăș urare a practicii pedagogice. 

Tema 7. Evaluarea practicii pedagogice. 

Portofoliu – metodă alternativă de evaluare. Structurarea şi susţinerea portofoliului de practică pedagogică. 

Recomandări metodologice. Activitatea de practică pedagogică. Implicaţii deontologice.  

Strategii de evaluare 

„Practica pedagogică I” este o disciplină pedagogică obligatorie, care asigură formarea competenţelor 

fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice, în perioada a 4 săptămîni (prima săptămînă – practica de 

documentare ș i observativă, urmatoarele 3 săptămîni – practica activă/de predare cu profil Informatica). Nota finală 

se constituie din următoarele componente:  
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 a) 60% - a evaluării continui, pe parcursul desfăşurării practicii, având în vedere următoarele criterii: participarea 

activă la activităţile de practică pedagogică; valoarea ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică, a materialelor realizate 

privind activităţile instructiv-educative susţinute. 

 b) 40% - a evaluării sumative în cadrul colocviului de practică, prin raportare la: calitatea prestaţiei studentului 

pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice; calitatea analizelor şi a observaţiilor consemnate în fişele de observaţie 

a lecţilor asistate; participarea activă la activităţile programate în cadrul practicii pedagogice ; modul de abordare în 

cadrul colocviului a problematicii practicii pedagogice, capacitatea de a opera cu cunoştinţele teoretice în analiza şi 

interpretarea fenomenului educaţional; calitatea materialelor care alcătuiesc portofoliul prezentat la încheierea 

practicii pedagogice; 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaiei, Didactica predării informaticii, Ed. POLIROM, 2004.  

2. Matematicã şi ştiinţe / Ghiduri metodologice, Grupul editorial LITERA, Chişinãu, 2010. 

3. Oprea C. L.  Strategii didactice interactive., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 

4. Bocoş M., Jucan, D. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ediţia a II-a, Piteşti: Editura 

Paralela 45 2007. 

5. Constantin C., Pedagogie, Editura POLIROM 2002. 

6. Bocoș  M. Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, revăzută. Cluj-Napoca: Editura 

Presa Universitară Clujeană 2003 

7. Ivanov L., Gremalschi A., Căpăț înă G., Braicov A., Gremalschi L., Corlat S., Ciobanu I., Rojcov C., Curriculum 

pentru învăț ământul gimnazial, Chiș inău, 2010.  

8. Ivanov L., Gremalschi A., Căpăț înă G., Braicov A., Gremalschi L., Corlat S., Ciobanu I., Rojcov C., Curriculum 

pentru învăț ământul liceal, Chiș inău, 2010. 

Opţională: 

5. Barna A., Antohe G., - Curs de pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării, Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de 

Jos", Galaţi, 2006. 

6. Cerghit Ioan - Metode de învăţământ, E.D.P., Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
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ANUL III, 

semestrul 5 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Programare Web  

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Informatică ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 

catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs doctor, Dumbraveanu Roza 

Aprobat 2013 

Cadre didactice implicate  

e-mail r.dumbraveanu@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact  studiu individual 

S.05.A.039 5 3 7 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Programare Web” contribuie la formarea competenţelor de analiză şi de aplicare a algoritmilor de creare a 

paginilor web interactive. Cunoştinţe prealabile: Cunoaşterea limbajului de marcare a hipertextului (HTML); a 

protocolului de transfer a fişierelor (FTP) este obligatorie. Cunoaşterea limbajului SQL, a teoriei bazelor de date si 

cunoştinţe de bază de programare sunt recomandate.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
• Competenţe cognitive: de căutare, de aplicare ș i analiză critică a informaț iei din diferite surse referitoare 

la instrumente ș i tehnici de creare a paginilor Web, de prezentare a produselor elaborate în format electronic pe 

un PC local ș i pe un server în corespundere cu criteriile stabilite;  

• Competenț e de aplicare: de a aplica tehnici de programare în elaborarea de pagini web cu elemente simple 

de dinamică. 

• Competenț e de învăț are:de a studia diferiț i algoritmi de creare a aplicaț iilor web interactive. 

• Competenț e de analiză: de a evalua resurse ș i coduri de creare a paginilor web cu diverse elemente de 

interactivitate. 

• Competenț e de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară, oral şi în scris, în diverse contexte  

profesionale. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 
Să descrie cerinţele faţă de hard şi soft pentru  crearea  aplicaţiilor Web dinamice. 

Să explice posibilităţile pe care le oferă limbajul PHP în crearea aplicatilor Web. 

Să elaboreze exemple de aplicaţii dinamice Web.  

Să plaseze aplicaţiile create pe servere Web. 

Să soluţioneze de sine stătător şi în echipă probleme de creare a aplicaţiilor Web interactive. 

Să demonstreze capacităţi de căutare şi selectare a resurselor relevante pentru studierea temelor din curs. 
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Precondiţii 

Studentii trebuie să deț ină cunoştinţe generale despre: 

 utilizarea posibilităț ilor de cautare resurse Web. 

 Plasare a documentelor pe servere Web. 

 Elaborare de pagini web statice. 

 Baze de date relationale. 

Metode și tehnici de predare și învăţare 

Învăț are centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 portofolii electronice. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin lucrări de laborator si discutii la seminare cu referire la algoritmii elaboraț i ș i 

la aplicaț iile create. 

Lucrarea finală de examen constă în crearea unui set de aplicatii web, la teme specifice domeniului studiat. 

Nota finală constă din componentele: 40% - lucrarea finală de examen, 60% - realizarea lucrărilor de laborator. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Tehnologii de creare a aplicatiilor Web. 

Aplicvatii Web interactive. Exemple. Descrierea tehnologiilor de creare a aplicaț iilor dinamice web. 

Tema 2. Limbajul PHP. Sintaxa. Tipuri de date. 

Limbajul PHP –limbaj interpretat pe server. Versiuni limbaj PHP. Sintaxa limbajului. Descrierea tipurilor de date din 

PHP. Determinarea ș i setarea tipurilor de date, conversia datelor. Operaț ii asupra datelor. 

Tema 3. Structuri de control. 

Instrucț iunile limbajului PHP. Structuri condiț ionale (if, if else, if elsif, else, switch). Structuri repetitive (for, 

foreach, do while, while). Exemple de structuri de control. 

Tema 4. Funcț ii predefinite, funcț ii definite. 

Funcț ii predefinite în limbajul PHP: Funcț ii de prelucrare a tipurilor de date. Definirea funț iilor de către client. 

Tema 5. Prelucrarea datelor de tip string. 

Funcț ii predefinite de prelucrare a datelor de tip string. Sintaxa funcț iilor de prelucrare a datelor de tip string. 

Exemple de aplicare a acestor funcț ii ș i de aplicaț ii relevante pentru pagini web. 

Tema 6. Prelucrarea datelor de tip array. 

Funcț ii predefinite de prelucrare a datelor de tip array. Sintaxa funcț iilor de prelucrare a datelor de tip array. 

Exemple de aplicare a acestor funcț ii ș i de aplicaț ii relevante pentru pagini web. 

Tema 7. Prelucrarea datelor calendaristice. 

Determinarea valorilor pentru date calendaristice. Funcț ii de identificare ș i determinare a timpului. Funcț ii de 
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identificare ș i determinare a datei. Sintaxa funcț iilor de prelucrare a datelor calendaristice. Exemple de aplicare a 

acestor funcț ii ș i de aplicaț ii relevante pentru pagini web. 

Tema 8. Prelucrarea datelor din formulare. 

Preluarea datelor din formulare prin variabile PHP. Verificarea datelor din formulare. Expedierea datelor din 

formulare. Prelucrarea datelor din formulare în fiș ier separat. Prelucrarea datelor din formular într-un singur fiș ier. 

Utilizarea funcț iilor definite pentru prelucrarea datelor din formulare. 

Tema 9. Lucrul cu fisiere in PHP. 

Acț iuni asupra fiș ierelor efectuate prin PHP. Funcț ii predefinite de prelucrare a fiș ierelor. Algoritm de prelucrarea 

a fiș ierelor prin PHP. Moduri de deschidere a foș ierelor cu PHP. Citirea ș i înscrierea datelor în fiș iere. Aflarea 

informaș iei despre fiș iere (dimensiune, tip, dată de creare, modificare, accesare, locaț ie). Copiere, mutare, 

ș tergere a fiș ierelor. 

Tema 10. Prelucrarea imaginilor in PHP.  

Biblioteca de imagini în PHP. Algoritmul de prelucrare a imaginilor cu PHP. Funcț ii de creare ș i prelucrare a 

imaginilor în PHP. Exemple de aplicare a acestor funcț ii ș i de aplicaț ii relevante pentru pagini web. 

Tema 11. Expedierea mesajelor din pagini Web. 

Expedierea mesagelor prin coduri HTML. Expedierea mesagelor prin coduri PHP. Colectarea datelor (verificarea lor) 

din formular, pentru expedierea mesajelor de poș tă electronică. 

Tema 12. Plasarea aplicatiilor pe server Web. 

Servere de găzduire a aplicaț iilor PHP&MySQL. Creare cont. Transferul fiș ierelor pe server Redactarea ș i afiș area 

codurilor pe server. Verificarrea corectitudinii ș i depănarea codurilor. 

Tema 13. Structura scripturilor PHP&MySQL. 

Aplicaț ii Web ce necesită utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date. SGBD utilizate de PHP. Structura unei 

aplicaț ii PHP&MySQL.  

Tema 14. Prelucrarea datelor din BD cu PHP. 

Funcț ii predefinite PHP de lucru cu SGBD MySQL. Variante de lucru cu SGBD MySQL. Creare tabele BD din PHP, 

înscrierea, modificarea ș i extragerea datelor prin funcț ii PHP. 

Tema 15. Elaborare aplicaț ii PHP&MySQL. 

Algoritmi de creare ș i derulare a unor aplicaț ii PHP&MySQL. Transmiterea datelor din formulare în BD, extragerea 

datelor. Construire contor.  

Tema 16. Autentificarea utilizatorilor pe server. 

Elaborare algoritm de autentificare a utilizatorilor pe server prin utilizarea formularelor, funcț iilor predefinite 

PHP&MySQL. 

 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Manualul PHO. https://secure.php.net/manual/ro/index.php. 
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2. PHP suport de curs. Dumbraveanu R. http://moodle.upsc.md. 

3. PHP tutoriale. http://www.w3schools.com/php/. 

4. Curs PHP&MySQL. http://www.marplo.net/php-mysql/. 

5. Invată PHP. http://php.punctsivirgula.ro/. 

6. Beginning PHP 5.3.http://it-ebooks.info/book/713/. 

Opţională: 

1. Tutorial complet PHP. http://etutoriale.ro/articles/93/1/Tutorial-complet-PHP/. 

2. Все о PHP, MySQL и не только. http://www.php.su. 

3. PHP tutorial. https://www.tutorialspoint.com/php/. 

4. The complete PHP 5 tutorial. http://www.php5-tutorial.com/ 

 

 

http://moodle.upsc.md/
http://www.w3schools.com/php/
http://php.punctsivirgula.ro/
http://etutoriale.ro/articles/93/1/Tutorial-complet-PHP/
http://www.php.su/
https://www.tutorialspoint.com/php/
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Matematică computaț ională 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

Catedra Matematică Aplicată 

Titular de curs Doctor, Pricop Victor 

Cadre didactice implicate lect. univ., Bostan Marina 

e-mail pricopv@mail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

M.05.A.41 6 III V 180 90 90 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

     Cursul este destinat soluţionării problemelor matematice prin intermediul calculatorului din diferite domenii cum 

ar fi: analiza matematică, geometria analitică, probabilităţi şi statistică, algebră, ecuaţii diferenţiale, metode de 

optimizare. La acest curs studenţii vor învăţa cum sa utilizeze programul Maple pentru soluţionarea unor probleme 

din matematică.  

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de rezolvare a diferitor probleme având la bază programul Maple. 

 Competenţe de învăţare: de formare a aptitudinilor şi deprinderilor de bază, referitor metodele utilizate în cadrul 

rezolvării problemelor în programul Maple. 

 Competenţe de aplicare: de a implementa cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice la rezolvarea diferitor 

probleme cu ajutorul calculatorului utilizînd diverse metode ș i modalităț i în programul Maple. 

 Competenţe de analiză: de a identifica metodele adecvate, care pot fi integrate în soluţionarea diverselor 

probleme cu caracter aplicativ. 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, cu termeni specifici 

disciplinei. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu privire la metodele ș i modalităț ile ce pot fi utilizate la rezolvarea diferitor 

probleme cu caracter aplicativ în Maple. 

 Să analizeze diferite metode de rezolvare a problemelor matematice cu caracter aplicativ. 

 Să aplice metodele adecvate la rezolvarea problemelor concrete. 

 Să elaboreze şi să aplice algoritmi în procesul de rezolvare a problemelor examinate. 

 Să folosească şi să adapteze programe elaborate în programul Maple. 

Precondiţii 

Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 

 cunoştinţe teoretice fundamentale şi deprinderi de practică de matematică elementară şi superioară: analiza 

matematică, algebra, geometria, ecuaţii diferenţiale, etc.  

Unităţi de curs 

     Preliminarii. Ajutorul din partea sistemului pentru utilizator. Iniţiere în modul document. Utilizarea modului 

document. Iniţiere în modul de lucru. Utilizarea modului de lucru. Lucrul cu unităţi. Calcule simple în sistemul Maple. 

Calcule matematice. Elemente de probabilitate şi statistică.  Operaţii în numere întregi. Sisteme de numeraţie. 

Algebra polinomială. Algebra liniară. Elemente din analiza matematică. Grafică în Maple. Animaţii.  Ecuaţii şi sisteme 

de ecuaţii diferenţiale. Metode de optimizare şi cercetări operaţionale. Condiţii şi cicluri. Comenzi iterative. 
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Proceduri.  

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 rezolvări de probleme şi exerciţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin lucrări de control şi lucrări de laborator. Evaluarea finală constă din examen. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - evaluări curente şi lucrări de laborator,  40% - 

lucrarea finală de examen. 

Bibliografie 

Obligatorie 

1.  Cuș că V., Pricop V. Tehnologii didactice la matematică şi logică (metodologii şi modele tematice), Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din mun. Chişinău, Tipografia UPS “Ion Creangă”, Chişinău, 2012, 159 p.  

2. D. Lica, V. Osipov, P. Buciatchi, Elevilor despre Maple, Chiș inău, 2006. 

3. Maple user manual. Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc. 2014 

http://www.maplesoft.com/documentation_center/maple18/UserManual.pdf 

Opţională 

1.„Maple 10”, User manual, Maplesoft, a division of Waterloo Maple 2005 

2. Дьяконов В., „Maple 9. 5/10 в математике, физике и образовании”, Солон, 2006 

3. Аладьев В.З., Богдявичюс М.А., „Maple 6: Решение математических, инженерно-физических задач”, 2001  

 

http://www.maplesoft.com/documentation_center/maple18/UserManual.pdf
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Software educaț ionale 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale, 

catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Lector universitar, Schiț co Olesea 

Cadre didactice implicate Lector universitar, Schiț co Olesea 

e-mail schitcoolesea@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

M.05.A.42 6 III V 180 90 90 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Softuri educaț ionale” urmăreș te formarea competenț elor de proiectare ș i elaborare a produselor 

de software educaț ionale interactive destinate pentru activitatea didactică din învăț ămîntul preuniversitar. 

Software educaț ionale elaborate îmbină diferite forme de redare a informaț iei: verbală, vizuală, audio. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de cunoaș tere a sistemelor digitale de prelucrare, stocare ș i transmitere a informaț iei 

ș i utilizării lor în educaț ie;  

 Competenț e de învăț are: de proiectare a activităț ilor de predare-învăț are-evaluare asistate de calculator, în 

vederea dezvoltării competenț elor prevăzute de curriculumul învăț ămîntului preuniversitar; 

 Competeț e de aplicare: de elaborare ș i de implementare a software educaț ionale, utilizate în procesul de 

învăț ămînt, prin aplicarea metodelor de algoritmizare ș i programare; 

 Competeț e de analiză: de evaluare critică ș i de identificare a tehnicilor ș i aplicaț iilor relevante în elaborarea 

software educaț ionale; 

 Competeț e de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând tehnologiile 

informaț iei ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale; într-un limbaj ştiinţific, 

specific mediului utilizat pentru elaborarea software educaț ionale. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să cunoască şi să utilizeze posibilităț ile ș i instrumentele mediilor de programare în elaborarea software 

educaț ionale pentru procesul educaț ional. 

 să implementeze în mod creativ tehnicile de programare în elaborarea aplicaț iilor interactive la Matematică, 

Informatică pentru învăț ămîntul preuniversitar.  

 să utilizeze diferite platforme destinate educaț iei asistate de calculator ce oferă module de lecţii care tratează 

interactiv diverse subiecte din programa învăț ămîntului preuniversitar;  

 să proiecteze şi să dezvolte produse informatice folosind: limbaje procedurale orientate pe obiecte ș i produse 

software pentru prelucrarea datelor de diferit format; 

Precondiţii 
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Studenț ii trebuie sa deț ină cunoș tinț e generale despre: 

 TPascal, C++, HTML, CSS; 

 medii de programare; 

 aplicaț ii de prelucrare audio – video ș i aplicaț ii de procesare; 

 utilizarea resurselor, ce pun la dispoziț ie informaț ii necesare în studiul individual al studenț ilor: biblioteci 

virtuale, colecț ii de reviste, cărț i ș i manuale electronice, conț inutul curriculumului învăț ămîntului 

preuniversitar, software educaț ionale, documente de referinț e, texte ș i manuale de cursuri, activităț i 

pedagogice, proiecte didactice. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Instruirea asistată de calculator. Utilizarea software educaț ional în procesul de instruire. 

Tehnologia în procesul de învăț are. Noț iuni, concepte utilizate în IAC. Metode de instruire programată ș i 

asistată de calculator. Modalităț i de utilizare a calculatorului în procesul de predare-învăț are-evaluare. 

Tema 2. Soft-ul educational – metodă în învăț ămînt. Caracterizare. Clasificare. 

Caracterizări ș i clasificări după: tipul de rezultate aș teptate ale instruirii; tipuri de strategii abordate; 

procesele învăț ării pe care le favorizează. 

Tema 3. Accesarea ș i explorarea platformelor cu conț inut educaț ional. 

Platforma online – sistem digital management. Utilizarea platformelor educaț ionale în învăț ămînt. 

Avantajele ș i dezavantajele utilizării platformelor în activitatea didactică. Accesarea Platformelor: E-Learning, AEL, 

E-Istet, Moodle, sofware GeoGebra, Wiris, Wikispaces, etc. 

Tema 4. Aplicaț ii online – instrumente pentru activitatea didactică. 

Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele 

şcolare ale disciplinelor. Accesarea ș i utilizarea instrumentelor: pentru cooperare ș i proiecte educaț ionale 

colaborative; pentru comunicare; pentru crearea ș i prelucrarea imaginilor; pentru crearea de teste interactive; 

Pentru crearea de pagini Web ș i publicare online; pentru planificare brainstorming; pentru editare video ș i 

animaț ie; pentru prelucrări audio. 

Tema 5. Tipuri de software educaț ionale. Caracterizare, exemple/adrese pentru fiecare tip de 

clasificare. 

Software educaț ional: interactiv de învăț are; de exersare; de simulare; de testare a cunoș tinț elor; joc 

didactic, la diferite discipline. 

Tema 6. Structura unui software educaț ional. Elaborarea, proiectarea ș i evaluarea software-ului 

educaț ional. 

Distribuirea timpului ș i repartizarea itemilor. Designul educaț ional. Proiectarea intefeț ei (organizarea 

vizuală – organizarea informaț iei pe ecran). Dezvoltarea tehnică a resurselor multimedia. Resuese, medii ș i 

instrumente care pot folosite la crearea unui software eduacț ional. Criterii de evaluare a software-ului. 

Tema 7. Proiectarea ș i implementarea în mediul Delphi a software-ului educaț ional: de instruire; 

interactiv de învăț are; de exersare; de simulare; de testare a cunoș tinț elor; joc didactic, la 

diferite discipline. 

Utilizarea componentelor ș i a instrumentelor avansate ale mediului integrat de dezvoltare vizuală Delphi la 

elaborarea software-urilor educaț ionale, pentru procesul instructiv educativ: 

- elaborarea aplicaț iilor interactive de învăț are ș i exersare la modulul „Bazele aritmaticii ale tehnicii de 

calcul”, „Algebra booleană”, „Informaț ia sisteme de numeraț ie”, „Conceptul de date. Tipuri de date 
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simple”, „Tipuri de date structurate”, „Circuite logice”. 

 -  elaborarea aplicaț iilor de simulare a modelelor matematice pentru fenomene şi situaţii de natură fizică, 

biologică, chimică, socială. 

-  Elaborarea aplicaț iilor de testare a cunoș tinț elor la modulul  „Bazele aritmaticii ale tehnicii de calcul”, 

„Algebra booleană”, „Informaț ia sisteme de numeraț ie”, „Conceptul de date. Tipuri de date simple”, 

„Tipuri de date structurate”, „Circuite logice”. 

- eaborarea jocurilor didactice la diferite discipline. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin diverse metode: rezultatele evaluărilor curente, lucrărilor de laborator, 

lucrului individual. Lucrarea finală de examen constă în proiectarea ș i elaborarea unor aplicaț ii practice la 

calculator.  

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - Evaluări curente, 20% - Portofoliu compus din 

lucrări de laborator realizate independent, 40% - lucrarea finală de examen. 

Bibliografie 

1. Ревич Ю. В., „Нестандартные приемы программирования на Delphi”, Петербург, 2005  

2. Mihail Olteanu, Crina Groşan, „Delphi 7.0 în 200 de aplicaţii”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2004. 

3. Adrian A., „Instruirea asistată de calculator. Didactică informatică”, editura Polirom, 2007  

4. Mândru E., Borbeli L., Filip D., „Strategii didactice interactive”, ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010 

5. Ilie Şufană, „Utilizarea software-ului educaţional în procesul de instruire a studenţilor”, Editura Universitaria, 

Craiova, 2003 

6. Vlădoiu Daniela, „Instruirea asistată de calculator. Proiectul pentru învăţământul Rural”, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, România, 2005.  

7. „INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN CURRICULUMUL NAȚ IONAL”      

     http://cnlr.ro/~tucu/Suport_de_curs_INFORMATICA.pdf   

8.  „AEL Educational”  http://advancedelearning.com/index.php/articles/c321 

9.  „TERMENI ŞI CONDIŢII PRIVIND FOLOSIREA PRODUSELOR SOFTWARE ” 
http://portal.edu.ro/materiale_ael/index.php?locale=ro_RO.utf-8 

10.„Exploring the World of Optics and Microscopy”  http://micro.magnet.fsu.edu 

 

http://advancedelearning.com/index.php/articles/c321
http://portal.edu.ro/materiale_ael/index.php?locale=ro_RO.utf-8
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Securitatea informaț iei 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Informatică ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 

catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs lector universitar, Jurjiu Vitalie 

Aprobat  

Cadre didactice implicate lector universitar, Bostan Marina 

e-mail  

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact  studiu individual 

S.05.O.043 4 3 5 120 60 60 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Securitatea informaț iei” contribuie la formarea competenț elor cognitive de a gîndi asupra problemelor 

de securitatea informaț iei, care apar în sisteme informatice, precum ș i asupra rezolvării acestora. Sunt prezentate 

riscuri ș i vulnerabiliăț i, politici de securitate, metode de protecț ie ș i control, elemente de autentificare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

• Competenţe cognitive: de căutare, de aplicare ș i analiză critică a informaț iei din diferite surse referitoare 

la problemele de securitatea informaț ională, care apar în sisteme informatice, precum ș i rezolvarea acestora;  

• Competenţe de învăț are: de autoevaluare tendinț elor principale de dezoltare a sistemelor informaț ionale 

ș i a metodelor, tehnologiilor ș i mijloacelor de securizarea acestora. 

• Competenț e de aplicare: de a aplica standardele internaț ionale de securitate în elaborarea aplicaț iilor 

securizate. 

• Competenț e de analiză: de a analiza ș i evalua riscurile de securitate a informaț iei ș i de a implementa 

diferite  tehnici ș i metode de protecț ie ș i control. 

• Competenț e de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv 

utilizând tehnologiile informaț iei ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale; 

competenț e de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

• Să explice conceptele de bază cu referire la securitatea informaț iei. 

• Să estimeze nivelul de securitate informaț ională a unui sistem informatic. 

• Să formuleze problemele de protecț ie eficientă a aplicaț iilor ș i sistemelor informatice. 

• Să elaboreze aplicaț iile securizate, conform recomandărilor standardelor internaț ionale de securitate. 

• Să evalueze tendinț ele principale de dezoltare a sistemelor informaț ionale ș i a implementa diferite 

metode, tehnologii ș i mijloace de securizarea acestora. 

Precondiț ii 

Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 componentele şi gestionarea unui sistem de calcul; 
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 sistemele de operare ș i arhitectura calculatorul; 

 Internet; 

 Reț ele de calculatoare; 

 Bazele programării 

Unităț i de curs 

1. Noț iuni introductive în securitatea informaț iei. 

2. Clasificarea ș i declasificarea informaț iilor. 

3. Controlul accesului în sistemele informatice. 

4. Criptografia. 

5. Viruș i (malware). 

6. Atacuri DOS. 

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare 

Predare ș i învăț are centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 portofolii electronice. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris (teste), prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la 

lucrări de laborator, participarea la discuţii, portofolii.  

Evaluarea curentă se bazează pe susț inerea lucrărilor de laborator, participarea la discuţii în timpul orelor, 

prezentări orale a unor teme. 

Lucrarea finală de examen constă în elaboarea unei aplicaț iei securizate ș i scrierea unui test. Nota finală se 

constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de examen, 40% - portofoliul compus din lucrări de 

laborator; 20% - participarea la discuţii.  

Bibliografie 

1. Asigurarea securităț ii informaț ionale. http://www.sis.md/ro/asigurarea-securitatii-informationale. 

2. I-C. Mihai, Asigurarea securităț ii informaț iilor. http://www.securitatea-informatiilor.ro/solutii-de-

securitate-it/asigurarea-securitatii-informatiilor/]. 

3. Curs: Securitatea informaț iei. http://upsc.md/moodle/. 

Tutoriale html. http://www.tutorialehtml.com/ 

4. Opț iuni de secuirtate în Windows. http://cepsa.licee.edu.ro/lectii/tehnologii/3-10.htm 

5. C. Popescu, Securitatea informaț iei. http://webhost.uoradea.ro/cpopescu/curs-si.html. 

6. S. Popa, Securitatea sistemelor informatice, 2007. 

https://bogdanelb.files.wordpress.com/2009/12/curs_securit_sist_inf.pdf  

 

http://www.sis.md/ro/asigurarea-securitatii-informationale
http://www.securitatea-informatiilor.ro/solutii-de-securitate-it/asigurarea-securitatii-informatiilor/
http://www.securitatea-informatiilor.ro/solutii-de-securitate-it/asigurarea-securitatii-informatiilor/
http://webhost.uoradea.ro/cpopescu/curs-si.html
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Denumirea programului de studii 141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Sisteme de gestionare bazelor de date (MySQL) 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Informatică ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 

catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Mihail Croitor 

Cadre didactice implicate  

e-mail  

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.05.O.44 5 III V 120 60 60 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul se adresează persoanelor care doresc sa-si însuș ească cunoș tinț ele necesare pentru a deveni 

administrator de baze de date MySQL, operator de baze de date sau programator pentru aplicaț ii care lucrează cu 

baze de date MySQL. Cursul Sisteme de gestionare bazelor de date (MySQL) prezintă noț iuni fundamentale 

despre sistemele de gestiune a bazelor de date bazate pe SQL, limbaj specific pentru manipularea ș i administrarea 

bazelor de date. Cunoș tinț ele acumulate vor putea fi folosite uș or si pentru alte sistem de baze de date precum 

Microsoft Sql Server, Oracle, PostgreSql etc.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de analiza, proiectarea ș i gestionarea a bazelor de date având la bază produse 

program specializate în gestionarea BD MySQL. 

 Competenț e de învăț are: de formare a aptitudinilor ș i deprinderilor de bază, referitor la activitatea de 

construire interogărilor SQL ș i aplicarea lor în elaborarea bazelor de date concrete. 

 Competenț e de aplicare: de aplicare a produselor software relevante în proiectarea, crearea ș i gestionarea a 

bazelor de date MySQL; de aplicare cunoș tinț elor la gestionarea bazelor de date MySQL din linie de comandă. 

 Competenț e de analiză: de evaluare critică a posibilităț ilor limbajului SQL ș i serverului MySQL care pot fi 

integrate în diferite domenii care necesită stocarea ș i prelucrarea datelor. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Formarea dicț ionarul domeniului. 

 Proiectarea ș i să normalizarea bazelor de date. 

 Instalarea ș i configurarea Web Server / MySQL Server. 

 Cunoaș terea ș i implementarea metodelor de optimizare a bazelor de date 

 Înț elegerea ș i folosirea instrucț iunilor SQL pentru manipularea datelor 

 Utilizarea în mod eficient interogări complexe (JOIN) 

 Cunoaș terea ș i implementarea metodelor de prelucrare rezultatelor interogărilor în limbajul PHP 

 O imagine de ansamblu asupra securităț ii bazelor de date 

Precondiț ii 

Cursanț ii trebuie să deț ină cunoș tinț e generale de programarea în limbajul PHP ș i crearea documentelor 

HTML. 

Unităț i de curs 

1. Iniț iere în obiect 

2. Mediu de dezvoltare bazelor de date 

a. Server Web 

b. Server MySQL 

3. SGBD MySQL: 
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a. phpMyAdmin 

b. SqlBuddy 

c. Adminer 

d. MySQL WorkBench 

4. Interogări SQL 

a. CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, ALTER, GRANT 

5. Proiectarea bazelor de date 

6. Interogări SELECT complexe 

a. Selectarea multitabelară 

b. Selectări intermediare 

7. Administrarea serverului MySQL din linie de comandă 

a. Crearea bazelor de date 

b. Crearea utilizatorilor 

c. Gestionarea privilegiilor 

d. Crearea copiilor de rezervă ș i restabilirea bazelor de date 

e. Verificarea ș i repararea bazelor de date 

8. Utilizarea bazelor de date în limbajul PHP 

a. Extensie mysqli pentru PHP 

b. Utilizarea comună a bazelor de date PDO 

9. Prelucrarea datelor din MySQL în PHP 

10. Bazele securităț ii în MySQL 

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare 

Învăț are centrată pe student:  

 prelegeri interactive;  

 lucrări de laborator; 

 portofolii electronice; 

 autoevaluări. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin diverse metode: testări curente, lucrări de laborator, referate la teme.  

Lucrarea finală de examen constă din două componente: 

 test sumativ, 10 minute pentru 10 întrebări la nivel de cunoaș tere. 

 Lucrare practică: elaborarea bazei de date conform cerinț elor, elaborarea codului sursă în PHP pentru 

gestionarea datelor. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrări de laborator, 20% - testare curentă, 40% - 

lucrarea finală de examen 

Bibliografie 

1. MySQL 5.7 Reference Manual, 2015, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/ 

2. MySQL. Руководство администратора., Из-во «Williams», 2005, 624 стр. 

3. Суэринг С., Конверс Т., Парк Д. PHP и MySQL. Библия программиста, Из-во «Диалектика», 2010, 912 стр. 

4. phpMyAdmin, Bringing MySQL to the Web, 2015, http://docs.phpmyadmin.net/en/latest/ 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/
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Conț inutul Cursului 

Nr.ord. Teme/Conț inuturi 
Nr. de 

ore 

1 
Descrierea cursului. Scurt istoric despre dezvoltarea sistemelor de gestionare a 

bazelor de date 
2 

2 
Structura serverului bazelor de date. Legături dintre serveri MySQL ș i Web. 

Arhitectura serverului Web. 
4 

3 
Sisteme speciale de gestionare a bazelor de date phpMyAdmin, SqlBuddy, Adminer. 

Proiectarea bazelor de date în programul MySQL WorkBench. 
4 

4 Limbajul SQL. Sintaxa generală instrucț iunilor SQL: instrucț iuni CREATE, ALTER.  2 

5 
Limbajul SQL. Sintaxa generală instrucț iunilor SQL: instrucț iuni INSERT, DELETE, 

UPDATE. 
2 

6 Limbajul SQL. Sintaxa generală instrucț iunilor SQL: instrucț iunea SELECT. 2 

7 
Proiectarea bazelor de date. Relaț ii dintre date: unu la unu, unu la multe, multe la 

multe. Crearea bazelor de date. 
4 

8 
Interogări complexe. Selectare din mai multe tabele, intersecț ia datelor, tabele 

temporare. Structura interogărilor INNER JOIN. 
8 

9 
Administrarea serverului MySQL din linie de comandă. Utilizarea emulatorului mysql. 

Sintaxa generală instrucț iunilor SQL: CREATE USER, GRANT. 
4 

10 

Administrarea serverului MySQL din linie de comandă. Crearea copiilor de rezervă cu 

ajutorul aplicaț iei mysqldump. Restabilirea bazelor de date din copie de rezervă. 

Verificarea ș i repararea bazelor de date cu ajutorul aplicaț iilor mysqlcheck, myisamchk. 

4 

11 
Prelucrarea interogărilor MySQL în limbajul PHP cu ajutorul modulului php_mysqli: 

metoda procedurală. 
4 

12 
Prelucrarea interogărilor MySQL în limbajul PHP cu ajutorul modulului php_mysqli: 

metoda orientată pe obiecte. 
4 

13 
Prelucrarea interogărilor MySQL în limbajul PHP cu ajutorul obiectelor datelor PHP 

(PDO). 
4 

14 
Exemple practice de prelucrare formularelor HTML: autentificarea utilizatorilor, 

configurarea site-urilor, blog. 
8 

15 
Securitatea în baze de date, probleme posibile ș i recomandări pentru rezolvarea 

problemelor. Injecț ii SQL, mecanisme de protejare. 
4 

 Total: 60 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Tehnologii de creare a software educaț ionale 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 

catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Lector universitar, Schiț co Olesea 

Cadre didactice implicate Lector universitar, Schiț co Olesea 

e-mail schitcoolesea@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

M.05.A.46 3 IV VII 90 32 58 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „TCSE” urmăreș te utilizarea tehnologiilor, instrumentelor TIC ș i mediilor de dezvoltare, pentru 

proiectarea ș i elaborarea aplicaț iilor software educaț ionale interactive destinate pentru procesul de predare-

învăț are-evaluare în învăț ămîntul preuniversitar. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de cunoaș tere a instrumentelor ș i a componentelor unui mediu integrat de dezvoltare  

pentru crearea produselor software cu conț inut educaț ional;  

 Competenț e de învăț are: de proiectare a activităț ilor de predare-învăț are-evaluare cu ajutorul tehnologiilor 

informatice ș i comunicaț ionale, în vederea dezvoltării competenț elor prevăzute de curriculumul învăț ămîntului 

preuniversitar; 

 Competeț e de aplicare: de utilizare a tehnologiilor, a instrumentelor IT ș i a mediilor de dezvoltare, pentru 

elaborarea/dezvoltarea aplicaț iilor interactive pentru procesul de predare-învăț are-evaluare ; 

 Competeț e de analiză: de evaluare critică ș i de identificare a tehnicilor ș i aplicaț iilor relevante în elaborarea 

software educaț ionale; 

 Competeț e de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând tehnologiile 

informaț iei ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale; într-un limbaj ştiinţific, 

specific mediului utilizat pentru elaborarea software educaț ionale. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să cunoască şi să utilizeze posibilităț ile ș i instrumentele mediilor de programare în elaborarea software 

educaț ionale pentru procesul educaț ional. 

 să utilizeze tehnologii, instrumente IT ș i medii de dezvoltare, pentru elaborarea/ dezvoltarea aplicaț iilor 

interactive pentru procesul de predare-învăț are-evaluare; 

 să implementeze în mod creativ tehnicile de programare în elaborarea aplicaț iilor interactive la Matematică 

ș i Informatică pentru învăț ămîntul preuniversitar. 

Precondiţii 
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Studenț ii trebuie sa deț ină cunoș tinț e generale despre: 

 TPascal, C++, HTML, CSS; 

 medii de dezvoltare vizuală; 

 aplicaț ii de prelucrare audio – video ș i aplicaț ii de procesare. 

resurese educaț ionale: biblioteci virtuale, colecț ii de reviste, cărț i ș i manuale electronice, conț inutul 

curriculumului învăț ămîntului preuniversitar, software educaț ionale, documente de referinț e, texte ș i 

manuale de cursuri, activităț i pedagogice, proiecte didactice. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema1. Proiectarea activităţii de predare cu ajutorul tehnologiilor informatice şi comunicaţionale.  

Sporirea gradului de însuşire a materiei curriculare din învăţământul preuniversitar în baza introducerii 

hardware şi software educaţionale în procesul de învăţare – predare. Aplicaț ii online – instrumente destinate pentru 

activitatea didactică. 

Tema 2. Soft-ul educational – metodă în învăț ămînt. Caracterizare. Clasificare. 

Clasificarea software educaț ionale în baza activităţilor de predare-învăţare şi evaluare. Programe 

interactive pentru însuşirea de cunoştinţe noi, programe software de simulare, software-urile de exersare,  

programele sub forma jocurilor didactice,  aplicaț ii pentru testarea cunoştinţelor. Utilizarea software-ului 

educaț ional în procesul de instruire.  

Tema 3. Structura unui software educaț ional. Elaborarea, proiectarea ș i evaluarea software-ului 

educaț ional. 

Principii pedagogice de proiectare a activităț ii de predare-invătare-evaluare. Distribuirea timpului şi 

repartizarea itemilor. Designul educaț ional. Proiectarea interfeț ei (organizarea vizuală –organizarea informaț iei pe 

ecran). Criterii de evaluare a software-ului educaț ional. 

Tema 4. Resurse, medii ș i instrumente utilizate la crearea/dezvoltarea unui soft educaț ional.   

Instrumente software disparate. Medii integrate de dezvoltare clasice. Medii integrate de dezvoltare vizuală. 

Instrumente de programare. Instrumente de testare. Instrumente pentru gestiunea versiunilor şi configuraț iilor 

(Editoare pentru codul, Compilatoare,  Editoare de legături,  Interpretoare,  Asambloare,  Preprocesoare şi 

precompilatoare, Emulatoare). Descrierea mediilor de dezvoltare vizuală: Visual J# (Microsoft), JBuilder (Borland-

Inprise), JDeveloper (Oracle) , Visual C++ (Microsoft), C++Builder (Borland-Inprise) . 

Tema 5. Tipuri de software educaț ionale. Caracterizare, exemple/adrese pentru fiecare tip de 

clasificare. 

Software educaț ional: interactiv de învăț are; de exersare; de simulare; de testare a cunoș tinț elor; joc 

didactic, la diferite discipline. 

Tema 6.Proiectarea ș i implementarea în mediul Delphi a software-ului educaț ional: de instruire; 

interactiv de învăț are; de exersare; de simulare; de testare a cunoș tinț elor; joc didactic, la 

diferite discipline. 

Utilizarea componentelor ș i a instrumentelor avansate ale mediului integrat de dezvoltare vizuală Delphi la 

elaborarea software-urilor educaț ionale, pentru procesul instructiv educativ. 

- elaborarea aplicaț iilor interactive de învăț are ș i exersare la modulul „Bazele aritmaticii ale tehnicii de 

calcul”, „Algebra booleană”, „Informaț ia sisteme de numeraț ie”, „Conceptul de date. Tipuri de date 

simple”, „Tipuri de date structurate”, „Circuite logice”. 
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 -  elaborarea aplicaț iilor de simulare a modelelor matematice pentru fenomene şi situaţii de natură fizică, 

biologică, chimică, socială. 

-  Elaborarea aplicaț iilor de testare a cunoș tinț elor la modulul  „Bazele aritmaticii ale tehnicii de calcul”, 

„Algebra booleană”, „Informaț ia sisteme de numeraț ie”, „Conceptul de date. Tipuri de date simple”, 

„Tipuri de date structurate”, „Circuite logice”. 

eaborarea jocurilor didactice la diferite discipline. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin diverse metode: rezultatele evaluărilor curente, lucrărilor de laborator, 

lucrului individual. Lucrarea finală de examen constă în proiectarea ș i elaborarea unor aplicaț ii practice la 

calculator.  

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - Evaluări curente, 20% - Portofoliu compus din 

lucrări de laborator realizate independent, 40% - lucrarea finală de examen. 

Bibliografie 

1. Ревич Ю. В., „Нестандартные приемы программирования на Delphi”, Петербург, 2005  

2. Mihail Olteanu, Crina Groşan, „Delphi 7.0 în 200 de aplicaţii”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2004. 

3. Adrian A., „Instruirea asistată de calculator. Didactică informatică”, editura Polirom, 2007  

4. Mândru E., Borbeli L., Filip D., „Strategii didactice interactive”, ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010 

5. Ilie Şufană, „Utilizarea software-ului educaţional în procesul de instruire a studenţilor”, Editura Universitaria, 

Craiova, 2003 

6. Vlădoiu Daniela, „Instruirea asistată de calculator. Proiectul pentru învăţământul Rural”, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, România, 2005.  

7. „INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN CURRICULUMUL NAȚ IONAL”      

     http://cnlr.ro/~tucu/Suport_de_curs_INFORMATICA.pdf   

8.  „AEL Educational”  http://advancedelearning.com/index.php/articles/c321 

9.  „TERMENI ŞI CONDIŢII PRIVIND FOLOSIREA PRODUSELOR SOFTWARE ” 

http://portal.edu.ro/materiale_ael/index.php?locale=ro_RO.utf-8 

10. „Exploring the World of Optics and Microscopy”  http://micro.magnet.fsu.edu 
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Platforme de învăţare  

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs doctor, Chiriac Tatiana 

Cadre didactice implicate  

e-mail tcroitor_2000@yahoo.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

M.05.A.47 4 III 5 120 60 60 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Platforme de învăţare” va contribui la formarea abilităţilor de implementare a platformelor de învăţare 

frecvent utilizate în învăţământul electronic sau învăţământul la distanţă. În cadrul cursului sunt prezentate, 

discutate şi implementate instrumentele unei platforme de învăţare (pe exemplul platformei MOODLE) în 

predarea/învăţarea, evaluarea, administrarea şi proiectarea conţinutului electronic. Acest curs oferă concepte de 

bază şi informaţii cu privire la procesele şi resursele implicate în învăţământul e-learning. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de proiectare şi reprezentare a informaţiei, având la bază o platformă de tip open source 

specializată în managementul conţinutului electronic. 

 Competenţe de învăţare: de formare a competenţelor de bază, privind activitatea de proiectare şi administrare a 

informaţiei în cadrul unei platforme de învăţare şi aplicarea instrumentelor acesteia în dezvoltarea de conţinuturi 

instructive tematice.  

 Competenţe de aplicare: de utilizare a facilităţilor oferite de platformele de învăţare în proiectarea, crearea şi 

editarea conţinuturilor de învăţare.  

 Competenţe de analiză: de evaluare critică a caracteristicelor şi posibilităţilor platformelor de învăţare, care pot 

fi integrate în administrarea unui curs electronic. 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi concisă, oral şi în scris, utilizând tehnologia 

informaţiei şi de comunicaţii în diverse contexte socio-culturale şi profesionale; competenţe de comunicare într-o 

limbă străină în vederea de a citi şi de a înţelege destinaţia corectă a meniurilor şi operaţiilor din programele 

aplicative. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice noţiunile de bază cu privire la platformele de învăţare şi sistemele de management al învăţării. 

 Să înţeleagă şi să integreze posibilităţile unei platforme de învăţare în predarea/învăţarea, evaluarea, 

administrarea, şi proiectarea conţinutului electronic al unui modul/curs instructiv. 

 Să elaboreze modele de design instrucţional prin intermediul instrumentelor unei platforme de învăţare în 

reprezentarea unui conţinut de învăţare. 
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 Să demonstreze capacităţi de administrare a informaţiilor în cadrul unei platforme de învăţare. 

Precondiţii 

Cursanţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 sistemele de operare şi arhitectura unui sistem de calcul; 

 aplicaţiile generice utilizate în procesarea informaţiei în format diferit (text, grafică, multimedia);  

 utilizarea posibilităţilor de navigare şi de selectare a informaţiilor relevante în/din mediul Internet. 

Unităţi de curs 

1. Introducere. Integrarea cursului în programul de studii (finalităţile cursului, modalităţile de lucru, competenţele 

ce vor fi dezvoltate în cadrul cursului).  

2. Abordari elearning. Componente. Calitatea învăţământului e-learning. Invatamântul mixt. Condiţii privind 

dezvoltarea unui curs de elearning. 

3. Metodologia de dezvoltare a unui curs de e-learning. Identificarea şi organizarea conţinutului unui curs. 

Stabilirea strategiilor instrucţionale şi de evaluare. Elaborarea conţinutului interactiv. 

4. Platforme de învăţare. Moodle şi alte LMS soluţii de tip open-source. Particularităţile platformei Moodle. Cerinţe 

tehnice şi software. Facilităţile aplicaţiei Moodle. Resurse şi activităţi pe MOODLE. Interacţiuni permise în 

aplicaţie. Nivelul administrator. Utilizarea platformei de către profesori şi de cursanţi.  

5. Managementul procesului didactic online. Stabilirea elementelor structurale ale unui curs. Căutarea de resurse 

relevante în cadrul cursurilor proiectate şi desfăşurate de către cursanţi. Crearea şi adăugarea conţinutului pe 

platforma Moodle. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive, explicaţii prin exemple;;  

 lucrări de laborator; 

 proiecte electronice; 

 lucrul individual. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin teste sumative, prezentarea rezultatelor lucrărilor practice pe plaftorma 

instalată. 

Lucrarea finală de examen constă în evaluarea cunoştinţelor teoretice şi practice care să satisfacă anumite criterii. 

Nota finală constă din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de examen, 60% - teste sumative  şi 

realizarea proiectului electronic individual. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Suport de curs electronic „Platforme de învăţare”, elaborat pe site-ul http://moodle.grrigoriu.com.   

2. Ghid de utilizare Moodle, http://moodle.ee.tuiasi.ro/pluginfile.php/26/course/summary/Ghid_Moodle.pdf (accesat 

19.08.2015). 

3. Prezentarea platformei de învăţământ electronic (E-Learning) http://didu.ulbsibiu.ro/prezentare_myself.pdf 

(accesat 10.08.2015). 

4. Dobre I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning,  Academia Romană, Institutul de Cercetări pentru 

inteligenţă artificială, http://www.racai.ro/media/Referatul1-IulianaDobre.pdf (accesat 20.08.2015). 

http://moodle.grrigoriu.com/
http://moodle.ee.tuiasi.ro/pluginfile.php/26/course/summary/Ghid_Moodle.pdf
http://didu.ulbsibiu.ro/prezentare_myself.pdf
http://www.racai.ro/media/Referatul1-IulianaDobre.pdf


 

 

116 

 

5. Ursache L., Vâju G., Donici C., Herman C. MOODLE. Administrare, utilizare, evaluare. Arad 2011. 

https://edu.moodle.ro/pluginfile.php/16465/mod_forum/intro/CarteMoodle.pdf (accesat 12.07.2015). 

Opţională: 

1. Platforma pentru învăţământ electronic http://didu.ulbsibiu.ro/platforma_eLearning.pdf (accesat 25.08.2015). 

2. Piotrowski Michael, What is an E-Learning Platform?, http://www.irma-international.org/viewtitle/43445/ 

(accesat 10.07.2015).  

3. Moodle 1.3. O sală de clasă electronică http://distance.iduoradea.ro/file.php/1/Ghiduri_elearning_profesori/ 

T0_Manual_Moodle_RO_partea1.pdf (accesat 12.09.2015).  

4. Chiriac Tatiana, Aplicaţii generice (suport de curs), Univ.Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Teacher 

Education Review and Update of Curriculum. –Chişinău: Continental Grup, 2014 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 

128p. ISBN 978-9975-4361-8-2. 

 

https://edu.moodle.ro/pluginfile.php/16465/mod_forum/intro/CarteMoodle.pdf
http://didu.ulbsibiu.ro/platforma_eLearning.pdf
http://www.irma-international.org/viewtitle/43445/
http://distance.iduoradea.ro/file.php/1/Ghiduri_elearning_profesori/%20T0_Manual_Moodle_RO_partea1.pdf
http://distance.iduoradea.ro/file.php/1/Ghiduri_elearning_profesori/%20T0_Manual_Moodle_RO_partea1.pdf


 

 

117 

 

 

Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Grafica Asistată de Calculator 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaţionale, 

Informatică ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire 

Titular de curs Grosu Olga 

Cadre didactice implicate Balmuş Nicolae 

e-mail olga.grosu4@gmail.com 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.05.A.48 5 III 5 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Grafica Asistată de Calculator” contribuie la formarea competenț elor cognitive de utilizeare a 

limbajele  de programare de nivel înalt pentru implementarea pe calculator a aplicaţiilor de grafică 2D, 3D şi 

animaţii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de aplicare a cunoș tinț elor de bază  din informatică, matematică, fizică acumulate 

în liceu de a crea subrutine procedură  sau funcț ie, de utilizare a instrucț iunilor repetitive ș i iterative etc., 

de formare a unui raț ionament flexibil pentru a construi algoritme eficiente de programare care se vor 

transforma în aplicaţii ce pot fi utilizate în domeniul profesional; 

 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective cognitive 

şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual al lucrării de laborator. 

 Competenţe de aplicare: de a aplica algoritmul elaborat pentru rezolvarea problemelor şi crearea programelor 

personale. 

 Competenţe de analiză: de a evalua variante posibile de rezolvare a problemelor 

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând 

tehnologiile informaț ionale în diverse contexte socio-culturale şi profesionale. 

 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Analiza resurselor digitale şi textuale (manuale, pagini web cu informaţii despre algoritmi de rezolvare a 

problemelor de grafică, cît şi exemple de probleme rezolvate.). 

 Explicarea instrucț iunilor de bază utilizate în elaborarea programelor de grafică create sub îndrumare şi 

celor personale.  

 Elaborarea aplicaţiilor de grafică 2D, 3D ș i a animaț iilor de grafică. 

 Aplicarea conceptenț elor de bază din domeniul matematicii, algoritmizării, programării şi limbajelor de 

programare pentru elaborarea de aplicaţii de grafică ce vin să soluţioneze probleme practice bine definite.  

 Elaborarea programelor simple de grafică modelare şi simulare a unor fenomene, procese, situaţii din 

viaţa reală identificate sub formă de probleme bine definite. 

 

Precondiţii 

.Studenţii trebuie să cunoască funcţiile de bază ale unui sistem de operare (Windows sau Linux/Unix). 

Studenț ii trebuie, să navigheze în sistemul de fiș iere de pe calculator şi să găsească fiș ierele, cu care au lucrat. 

De asemenea studenț ii trebuie să ș tie cum să utilizeze motoarele de căutare a informaț iei web pentru a găsi 

informaț ia necesară. Pentru elaborarea aplicaț iilor personale de grafică sunt necesare cunoș tinț e de bază din 

domeniul matematicii, algoritmizării, programării şi a limbajului de programare studiate în instituț iile de 
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învăț ământ preuniversitar ș i universitar. 

Unităţi de curs 

Grafica în mediul de programare de nivel înalt. Primitive grafice. Rezolvarea problemelor cu primitive grafice. 

Subrutine funcț ii ș i proceduri care utilizează primitive grafice. Subrutine de reprezentarea a graficilor în forma 

explicită, în forma parametrică, în coordonate polare. Reprezentarea grafică a figurilor 2D. Animaț ii 2D. 

Reprezentarea grafică a figurilor 3D. Animaț ii 3D. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator cu aplicaț ii personale plasate pe 

platforma de învăț are, utilizarea tehnicii web2 pentru consultaţii sau acordarea sugestiilor la elaborarea lucrărilor 

de laborator. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, analiza algoritmelor de efectuare a aplicaț iilor 

grafice efectuate de fiecare student, plasarea ș i prezentarea rezultatelor de la lucrări de laborator pe platforma 

eleaning, participarea la discuţii.  

Evaluarea curentă, cît şi finală se bazează pe rezolvarea problemelor asemănătoare cu cele analizate la 

lucrări de laborator şi prelegeri. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de la examen, 40% - portofoliul 

compus din lucrări de laborator plasate pe platforma moodle; 10% - exerciţii. 10% - participarea la discuţii. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Florica Moldoveanu şi al. Grafica pe calculator. Editura: Teora, Bucureşti, 1996.  

2. Mihail Olteanu, Crina Groşan, „Delphi 7.0 în 200 de aplicaţii”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2004. 

3. Фаронов В. Delphi 7.0. Учебный курс. Из. «Нолидж», Москва, 2000.  

4. Tutorial de grafică http://www.delphi-manual.ru/drawing.php 

5. Tutorial Glscene https://sourceforge.net/projects/glscene/ 

 

Opţională: 

      1. Озеров В. Delphi. Советы программистов. Из. «Символ», Санкт-петербург, 2003.  

2. Peter Norton. Ghid complet pentru Delphi 2 Editura: Teora, Bucureşti, 2000.  

3.Tom Swan. Delphi 4. Editura: Teora,Bucureşti, 2002.  

4. Steve Teixeira, Xavier Pacheco. Delphi 5 Editura: Teora, Bucureşti, 2004. 

 

 

http://www.delphi-manual.ru/drawing.php
https://sourceforge.net/projects/glscene/
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Denumirea programului de studii 141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Prelucrarea informaţiei grafice 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs Burlacu Natalia, doctor, lector superior 

Cadre didactice implicate  

e-mail NatBurlacu@hotmail.ru 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.05.A.49 5 III V 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Prelucrarea informaț iei grafice”  vizează pregătirea studenţilor în domeniul prelucrării, modificării, 

adaptării informaţiei grafice în diverse formate de fişiere şi al utilizării acestora în diferite domenii de design 

digital cu conț inut educaţional-social. Aplicaţiile elaborate vor avea tangenţă cu conţinuturi din curriculumul 

şcolar, cu proiecte cu diversă pondere social-economică.  

Toate lucrările de laborator şi exerciţiile acestui curs trebuie să fie efectuate prin utilizarea programelor: 

CorelDraw; Adobe Photoshop. Lecţiile de laborator se axează pe elaborarea şi crearea fişierelor cu fond de 

grafică vectorială şi de raster; crearea şi editarea, transformarea obiectelor de grafică 2-D ș i 3-D în CorelDraw 

ș i Adobe Photoshop. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de a înţelege principiile prelucrării, modificării, adaptării informaţiei grafice în diverse 

formate de fişiere; de a cunoaș te tehnicile de proiectare ale compoziţiilor de grafică digitală. De a releva 

aspectele teoretice procesoarelor grafice de vector şi de raster, rolul şi funcţiile pe care le au componentele 

unui sistem pentru prelucrarea informaţiei grafice. 

 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective cognitive 

şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere ale acestora, prin proiecte digitale / educaţionale de grafică 

elaborate individual sau colectiv în scop de perfecţionare profesională. 

 Competenţe de aplicare: de a utiliza unele metodologii eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare 

a procesoarelor grafice de vector şi de raster; de a dezvolta capacităţile de exploatare a resurselor 

procesoarelor grafice, precum: CorelDraw, Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator. 

 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală adecvate 

pentru profilul: Ș tiinț e Exacte / Ș tiinț e ale educaţiei.  

 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând 

terminologia specifică tehnologiilor informaţiei şi de comunicaţiei, în diverse contexte socio-culturale şi 

profesionale; competenţe de comunicare în limba engleză (citirea; înț elegerea ș i / sau reproducerea 

textelor de specialitate). 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 Să explice conceptele de bază cu referire la dezvoltarea teoretică, metodologică si practică, specifică graficii 

digitale şi principiilor de prelucrarea a informaţiei grafice. 

  Să elaboreze aplicaţii cu compoziț ie grafică în CorelDraw şi Adobe Photoshop în conformitate cu principiile 

de proiectare, machetare a compoziţiilor lucrărilor grafice digitale, în vederea identificării şi utilizării 

instrumentelor adecvate. 

 Să evalueze resurse digitale şi textuale (manuale, tutoriale, rapoarte, portofolii ş.a.), precum şi aplicaţii 

software proprietare şi cu cod deschis utilizate în crearea de produse digitale de grafică vectorială şi de raster 

în CorelDraw şi Adobe Photoshop, precum şi în alte interfeţe afiliate, inclusiv şi ale celor publicate în limba 

engleză.  

 Să redacteze imagini în format adecvat pentru a le plasa aplicaţiile complexe de panouri şi prezentări de 
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grafică vectorială şi-sau de raster. 

 Să realizeze în CorelDraw şi Adobe Photoshop diverse tipuri de produse finite de grafică digitală 2-D ș i / sau 

3-D, cum ar fi: materiale didactice ilustrative în formate electronice; felicitări electronică (tematice); design-ul 

de postere, broș uri, pliante; cărț i de vizită, etc.  

 Să aplice in mod profesional tehnicile de proiectare, editare, machetare asupra obiectelor CorelDraw şi Adobe 

Photoshop din domeniul curriculum-ului şcolar, prezentate într-un limbaj corect din punct de vedere ştiinţific 

şi gramatical, în mod individual şi în proiecte de grup. 

 Să prezinte în format digital proiectele / laboratoarele elaborate, explicând procedeelor ș i metodele de 

elaborare a lucrării, argumentarea alegerii setului de instrumente p-u elaborarea proiectului, ect. 

Precondiţii 

Cunoştinţe de bază de Birotică, Internet, HTML şi WEB Design. Abilităţi de utilizare ale sistemelor de operare. 

Unităţi de curs 

Iniţiere în domeniul de prelucrare a informaţiei grafice şi grafică digitală. Scurt istoric. Domenii de aplicare. 

Activitate ştiinţifică sprijinită de grafică digitală. Categorii. Definiţii după tipuri. Sisteme cromatice, modele şi 

profiluri de culoare. Sisteme de Prelucrare a Informaţiei Grafice. Grafică vectorială şi de rastru. Afişarea şi 

crearea imaginilor vectoriale. Conversia din şi în format raster. Vectorizarea. Dezavantaje şi limitări. Aplicaţii. 

Grafica raster. Beneficii şi Deficienţe. Formate. Lossless. Compresie lossy. Rezoluţia digitală, noţiuni generale.  

Tipologia modelelor de culoare. Modele de culoare, noţiuni generale. Modele de culoare - metoda aditivă; 

metoda substractivă. Analiză comparată a modelelor de culoare: roşu-verde-albastru; CMYK. Utilizarea modelului 

CMYK. CMYK vs. RGB. Modelul de culoare RYB. Discul culorilor. Întelegerea modernă a teoriei culorilor.  

Lucrul cu utilitarul de bază, primitivele,texul artistic, straturile, paletele, etc. în CorelDraw ș i Adobe Photoshop. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte grafice în CorelDraw; Adobe 

Photoshop; asamblarea de portofolii digitale individuale; consultaţii, învăţarea prin cooperare, explicaţia, dialogul 

profesor-student. 

Strategii de evaluare 

Evaluare realizată prin diverse metode: practic şi în scris, prezentări, prezentarea rezultatelor lucrărilor de 

laborator, elaborarea proiectelor de grafică în CorelDraw; Adobe Photoshop. 

Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, prezentări orală şi 

aplicativă a unor teme. 

Evaluarea finală de examen se realizează prin lucrare scrisă care cuprinde: subiecte teoretice (descriptive): 50 

%; exerciţii / probleme de proiectare (aplicative): 50%. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de examen, 30% - nota medie a 

lucrărilor de laborator efectuate şi a eventualelor prezentări panouri şi compoziţii digitale; portofolii cu elaborări 

de grafică digitală efectuate în CorelDraw; Adobe Photoshop; 30% - nota evaluărilor continue. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Adobe Photoshop CS6. Teora – 2012. Data apariț iei: Decembrie. 2012. ISBN: 978-973-20-1337-3. 

2. Carla Rose. Adobe Photoshop CS in 24 de lecț ii. Editura All - 2005. ISBN 973-571-507-4. 552 p. 

3. Codruta Poenaru. CorelDraw 11. Tehnici De Desenare. Aplicaț ii. Editura: Casa de Editura Albastra – 2003. 

324 p. 

4. Editare grafica şi audio CORELDRAW GRAPHICS SUITE X6, 1 utilizator - CDGSX6IEHBB (RUS). În: 

http://www.bsau.ru/netcat_files/File/CIT/manuals/CorelDraw_Graphics_Suite_X5.pdf. 

5. Photoshop CS5. Ghid pentru imagini creative. Editarea foto pe înţelesul tuturor. Colectia Chip Kompakt. 

Editura 3D Media Communications – 2011. 212 p. 

Opţională: 

1. Corel Corporation. https://www.corel.com/. (Vizitat: 03/01/2016). 

2. Adobe. În: www.adobe.com. (Vizitat: 03/01/2016). 

3. Самоучитель CorelDraw (онлайн видео). În: http://compteacher.ru/graphics/coreldraw/538-samouchitel-

corel-draw-onlayn-video.html. (Vizitat: 03/01/2016). 

4. Уроки Photoshop. Графический дизайн ч.8 (онлайн видео). În: 

http://compteacher.ru/graphics/photoshop/. (Vizitat: 03/01/2016). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Scurt_istoric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Domenii_de_aplicare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Activitate_.C8.99tiin.C8.9Bific.C4.83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Categorii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Defini.C8.9Bii_dup.C4.83_tipuri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Sisteme_cromatice.2C_modele_.C8.99i_profiluri_de_culoare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grafic%C4%83_digital%C4%83#Sisteme_cromatice.2C_modele_.C8.99i_profiluri_de_culoare
http://ro.wikipedia.org/wiki/RGB
http://www.bsau.ru/netcat_files/File/CIT/manuals/CorelDraw_Graphics_Suite_X5.pdf
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CC0QFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.corel.com%2F&ei=qO0AU8m3E4bb7AblyoGwDw&usg=AFQjCNHOz3Ds1BYAMgiWm8xZDyfclzc9Cw&bvm=bv.61535280,d.bGE
https://www.corel.com/
http://www.adobe.com/
http://compteacher.ru/graphics/coreldraw/538-samouchitel-corel-draw-onlayn-video.html
http://compteacher.ru/graphics/coreldraw/538-samouchitel-corel-draw-onlayn-video.html
http://compteacher.ru/graphics/photoshop/1628-uroki-photoshop.-graficheskiy-dizayn-ch.8-onlayn-video.html
http://compteacher.ru/graphics/photoshop/
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Denumirea programului de studii 141.02. Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Etica pedagogică 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Pedagogie, Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei 

Titular de curs Ț ărnă Ecaterina, dr., conf. univ. 

Cadre didactice implicate  

e-mail ec.tarna @gmail.com 

 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

U.05.O.050 2 3 5 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Etica profesională studiază particularităț ile moralei, valorile ș i normele morale. Această disciplină constituie o 

punte între domeniile pedagogiei, eticii, filosofiei ș i psihologiei, între sfera privată ș i cea publică a experienț ei 

profesionale. Cursul respectiv este necesar studenț ilor pentru dezvoltarea personală ș i profesională. Având în 

vedere ansamblul pregătirii metodologice, cursul are ca scop fundamentarea abilităț ilor ș i deprinderilor practice 

pentru: formarea atitudinii respectuoase faț ă de elevi, deprinderea de conduită în corespundere cu normele etice, 

formarea capacităț ilor empatice ș i a tactului pedagogic, deprinderea de a-ș i controla emoț iile, formarea ș i 

dezvoltarea capacităț ii de a analiza comportamentul prin prisma normelor specifice deontologiei.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 conș tientizarea conceptelor de bază specifice eticii pedagogice; 

 analiza ș i interpretarea comportamentului moral versus amoral, imoral; 

 formarea capacităț ilor empatice ș i a tactului pedagogic; 

 identificarea ș i estimarea codurilor etice implicate în activitatea cotidiană ș i profesională; 

 aplicarea codului etic în cadrul conflictelor interpersonale ș i organizaț ionale; 

 asumarea responsabilităț ii de a elabora ș i implementa programe speciale de conduită etică; 

 adaptarea paradigmelor etice teoretico-filosofice în activităț ile practice educative; 

 dezvoltarea spiritului de iniț iativă în activitatea de învăț are ș i de cercetare; 

 dezvoltarea abilităț ilor de a gestiona situaț iile de stres ș i frustrare, de exprimare într-un mod constructiv, de 

distingere între dimensiunile personale ș i profesionale. 

 promovarea responsabilităț ilor incluse în procesul educaț ional ș i responsabilitatea de a menț ine normele 

etice profesionale. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

La nivel de cunoaș tere: 

 Să definească conceptele de „etică”, „morală”, „ comportament”, „deontologie”. 

 Să identifice, prin prisma principiilor etice, factorii ce favorizează comportamentul etic. 

 Să profileze valenț ele formative ș i rolul categoriilor etice în procesul educativ. 

La nivel de aplicare 

 Să utilizeze cunoș tinț ele teoretice în domeniul aplicativ ș i să demonstreze abilităț ile de management.  

 Să determine dimensiunile comportamentului moral în raport cu cel amoral, imoral. 

 Să demonstreze creativitate în elaborarea proiectelor de soluț ionare a dilemelor etice. 

 Să utilizeze principiile eticii pedagogice în activitatea profesională. 

La nivel de integrare 

 Să estimeze importanț a eticii pedagogice pentru favorizarea climatului pozitiv în ș coală 

 Să demonstreze competentă ș i ajutor practic în proiectarea principiilor etice profesionale 

 Să decidă asupra procesului de rezolvare a conflictelor, a normelor sociale ș i a relaț iilor interpersonale . 

 Să elaboreze aprecieri bazate pe cunoaș terea problematicii sociale ș i etice care apar în procesul educativ. 
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Precondiț ii 

Studenț ii trebuie să posede cunoș tinț e generale despre etică ș i comportament, să dezvolte deprinderi de 

empatie ș i tact, să identifice ș i să interpreteze diverse metode de autoeducaț ie morală, să manifeste atitudine 

pozitivă pentru prevenirea ș i rezolvarea conflictului prin aplicarea normelor etice.  

Unităț i de curs 

1. Etica – etimologia, definiț ii ș i delimitări conceptuale 

2. Perspectiva integrării valorilor etice în activitatea profesională 

3. Principiile ș i categoriile eticii pedagogice 

4. Interdependenț a cultură emoț ională ș i deontologie pedagogică 

5. Valorile morale fundamentale  ș i comportamentul etic profesional 

6. Normele sociale, autoeducaț ia ș i responsabilitatea profesională 

7. Evaluarea ș i soluț ionarea dilemelor etice în educaț ie 

8. Personalitatea ș i autoritatea profesională 

9. Dimensiuni etice ale comunicării în mediul educaț ional 

10. Tactul pedagogic ca formă de funcț ionare a moralei 

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare 

Prelegeri, seminare, dezbaterea publică, studiul individual, portofoliul studentului, activităț i în grup etc., elaborarea 

şi susţinerea proiectului de dezvoltare personală, consultarea ș i analiza surselor bibliografice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea participării studenț ilor în cadrul seminariilor: discuț ii, dezbateri, răspunsuri, elaborarea ș i susț inerea 

prezentărilor, consultarea surselor bibliografice. Două probe obligatorii (proiectul de dezvoltare personală, portofoliul 

studentului). Prezenț a la curs este obligatorie. Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale. 

Evaluarea finală – examen. Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Capcelea V. Etica. Chişinău: Arc, 2003. 

2. Chiriac V. Etica ș i eficienț a profesională. Bucureș ti: All, 2005 

3. Copoeru I., Szabo N. Etica ș i cultura profesională. Cluj-Napoca: Casa Cărț ii de Ș tiinț ă, 2008 

4. Grigoraş I, Probleme de etică. Curs universitar. Editura Universităţii “Al.I.Cuza “ Iaşi, 2009 

5. Mândâcanu V., Etica pedagogică praxiologică. Editura: Pontos; Chişinău, 2010. 588 p. 

6. Mândâcanu V., Profesorul-maestru. Editura: Pontos; Chişinău, 2009. 628p. 

7. Singer P. Tratat de etică. Iaș i: Polirom, 2006 

Opț ională: 

1. Sîrbu T. Etica ș i virtuț i morale. Iaș i: Ed. Societăț ii Academice, 2005 

2. Şustag Z., Ignat C. Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor. Bucureș ti: Ed. Universitară 2008 

3. Williams B., Moralitatea .O introducere în etică. Traducere de V.Mureşan, Editura Punct, Bucureşti, 2002 
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Anul III, semestrul 6 

Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Servicii Web 2.0 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale, 

catedra Informatică şi TII 

Titular de curs doctor, Chiriac Tatiana 

Cadre didactice implicate  

e-mail tcroitor_2000@yahoo.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

M.06.O.52 4 III VI 120 60 60 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul “Servicii Web 2.0” contribuie la formarea şi aprofundarea cunoştiinţelor studenţilor cu referire la 

caracteristicile, posibilităţile organizatorice şi funcţionalităţile aplicaţiilor şi serviciilor Web 2.0, care permit 

cooperarea la nivel global şi utilizarea inteligenţei colective a utilizatorilor. În acest scop disciplina urmăreşţe 

înţelegerea conceptelor operaţionale şi tehnologiilor Web 2.0, formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor 

specifice Web 2.0 şi rolul acestora în domeniile socio-economic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe cognitive: de cunoaştere şi de înţelegere a noţiunilor de bază cu referire la caracteristicile şi 

funcţionalităţile aplicaţiilor şi serviciilor Web 2.0; de formare a unor competenţe practice în vederea utilizării 

instrumentelor puse la dispoziţie de Web 2.0 în activităţi de comunicare şi distribuirea conţinuturilor generate 

de utilizatori. 

 Competenţe de aplicare: de identificare şi de utilizare a aplicaţiilor şi serviciilor Web 2.0 adecvate domeniilor 

socio-economice.  

 Competenţe de analiză: de examinare critică a funcţionalităţilor aplicaţiilor şi serviciilor Web 2.0, care pot fi 

integrate în interacţiunea şi comunicarea organizată dintre utilizatori. 

 Competenţe etice: de recunoaştere şi de utilizare în activitatea profesională şi socială a securităţii 

informaţionale, de evitare a plagiatului, de respectare a drepturilor de autor asupra conţinuturilor plasate pe 

Web de utilizatori. 

 Competenţe de comunicare: de publicare a informaţiei (materiale didactice, postări, comentarii etc.) pe Web 

(blog-uri, wikis, forum-uri etc.) în limba maternă; competenţe de comunicare într-o limbă străină în vederea 

de a citi şi de a înţelege destinaţia corectă a meniurilor şi operaţiilor din aplicaţiile software. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 
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 Să cunoască şi să explice conceptele de bază cu privire la tehnologia Web 2.0. 

 Să identifice şi să integreze aplicaţii Web 2.0 în vederea utilizării lor pentru activitatea profesională şi a 

comunităţii. 

 Să elaboreze resurse digitale web în mod profesional cu ajutorul tehnologiilor Web 2.0, respectând conceptele 

de securitate informaţională, evitarea plagialtului şi responsabilitate în utilizarea rezurselor. 

 Să aplice posibilităţile aplicaţiilor Web 2.0 în elaborarea de documente, prezentări, resurse multimedia, teste 

electronice, blog-uri, pagini web, wiki-uri, hărţi intelectuale şi alte resurse digitale web, necesare în activitatea 

profesională. 

 Să demonstreze capacităţi de creare, editare şi publicare a conţinuturilor cu ajutorul serviciilor Web 2.0. 

Precondiţii 

Studentii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre: 

 aplicaţiile generice utilizate în procesarea diferitor tipuri de informaţii; 

 reţele de calculatore; 

 instrumente de navigare în mediul Internet. 

Unităţi de curs 

1. Introducere. Integrarea cursului în programul de studii (finalităţile cursului şi modalităţile de lucru în cadrul 

cursului). Definirea conceptului Web 2.0. Istoria apariţiei Web 2.0. 

2. Caracteristicile de bază ale tehnologiilor Web 2.0. Arhitectura serviciilor Web 2.0. 

3. Clasificarea aplicaţiilor Web 2.0: blog-uri, wiki-uri, reţele de socializare, aplicaţii web, servicii de sindicalizare, 

media sharing, servicii de distribuire gratuită a informaţiilor.  

4. Utilizarea tehnologiilor Web 2.0 în domeniile socio-economice. Bazele pedagogice ale tehnologiilor Web 2.0. 

5. Elaborarea şi depozitarea documentelor, prezentărilor şi resurselor multimedia cu ajutorul aplicaţiilor Web 2.0.  

6. Utilizarea serviciilor Web 2.0 în elaborarea testelor electronice, claselor virtuale, jocurilor didactice, hărţilor 

intelectuale şi altor resurse digitale. 

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Învăţare centrată pe student:  

 prelegeri interactive; 

 implementarea aplicaţiilor Web 2.0; 

 lucrări practice; 

 referate/eseuri; 

 e-portofoliu. 

Strategii de evaluare 

Evaluările curente se realizează prin teste sumative, lucrări practice, referate şi e-portofoliu.  

Lucrarea finală de examen se realizează în formă scrisă pe marginea materialului teoretic expus în cursul dat. 

Nota finală constă din componentele: 40% - lucrarea finală de examen, 40% - teste sumative, 20% - lucrări 

practice, referate şi e-portofoliu. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Chiriac Tatiana, Servicii Web 2.0, note de curs mediate electronic pe platforma universitară 
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http://moodle.upsc.md/ .  

2. Online Learning and Teaching Materials, Manualul online despre Web 2.0. D@dalos - Educaţie politică, 

educaţie pentru democraţie şi drepturile omului, pedagogie pentru pace, Web: Agora 1998-2011 

http://www.dadalos.org/web_20_rom/cuprins.htm .  

3. Ce înseamna Web 2.0. Implicaţii in educaţie. http://www.timsoft.ro/ke/modul1.htm (accesat 09.01.2016). 

4. Alboaie L., Buraga S. Servicii Web: concepte de bază şi implementări: Polirom, 2006. 

5. Buraga S. Semantic Web.pdf. 

Opţională: 

1. Holotescu M. C. Emerging technologies in education. Conceiving and building a microblogging platform for 

formal and informal learning, teză de doctorat, valabilă pe pagina web a cursului Servicii Web 2.0. (accesat 

09.01.2016). 

2. Ghid pentru securizarea aplicaţiilor şi serviciilor web. Centrul naţional de răspuns la incidente de securitate 

cibernetică CERT-RO. https://www.cert-ro.eu/files/doc/578_20120226130257069249700_X.pdf (accesat 

10.01.2016). 

3. Web design, Siteconstruct https://www.siteconstruct.ro/ (accesat 10.01.2016). 

4. Jimoyiannis A. et all, Preparing teachers to integrate Web 2.0 in school practice: Toward a framework for 

Pedagogy 2.0, Australasian Journal of Educational Technology, 2013, 29(2). 

http://ajet.org.au/index.php/AJET/article/viewFile/157/55  (accesat 10.01.2016). 

 

http://moodle.upsc.md/
http://www.gesellschaft-agora.de/
http://www.dadalos.org/web_20_rom/cuprins.htm
http://www.timsoft.ro/ke/modul1.htm
https://www.cert-ro.eu/files/doc/578_20120226130257069249700_X.pdf
https://www.siteconstruct.ro/
http://ajet.org.au/index.php/AJET/article/viewFile/157/55
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Managementul proiectelor educaț ionale 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Informatică ș i Tehnologii Informaț ionale în 

Instruire 

Titular de curs Dumbraveanu Roza dr, conferenț iar 

Cadre didactice implicate  

e-mail r.dumbraveanu@gmail.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

An Semestru  Total ore Total ore 

contact  Studiu individual 

U.06.A.54 4 3 6 120 60 60 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul Managementul proiectelor contribuie la formarea competenț elor de a organiza ș i structura diverse 

activităț i din viitoarea carieră în formă de proiecte, inclusiv a proiectelor ce ț in de domeniul IT ș i cel al 

educaț iei.  

 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 de a elabora planuri de dezvoltare profesionale proprii 

 de a iniț ia ș i a participa în proiecte relente domeniului de studii 

 de a coordona activităț i de lucru în echipă 

 de a prezenta produse, idei, rapoarte în faț a unui auditoriu 

 de a planifica ș i a utiliza eficient timpul 

 de a identifica ș i a evalua resurse relevante de învăț are 

 

Finalităţi de studii 

 să descrie caracteristicile unui proiect; 

 să aplice cunoştinţele obţinute în scrierea unei aplicaţii de proiect;  

 să identifice resursele necesare pentru realizarea proiectului,  

 să analizaze etapele de implementare a proiectului; 

 să evalueze rezultatele proiectului.  

 să fie capabil să soluţioneze de sine stătător şi în echipă probleme de management al 

proiectelor. 

 

Precondiț ii 

Cunoaşterea noţiunilor generale de management, management financiar şi marketing, antrprenoriat este de 

dorit. Experienţa de lucru este un plus.   

 

Conț inutul unităț ilor de curs 

Tema 1. Noţiuni de proiecte. Caracteristici ale proiectelor. 

Ce este un proiect. Originea şi semnificaţia cuvîntului “proiect”. Caracteristici ale proiectelor. Factori care 

catalizează popularizarea proiectelor. Valori ale proiectelor. Proiectul şi schimbările. 
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Tema 2. Etape ale proiectelor. Ciclul de viaţă al proiectului. 

Definirea proiectului. Planificarea proiectelor. Implementare. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. 

Definitivarea proiectului.  

Tema 3. Studiu de fezabilitate. 

Identificarea problemei şi analiza necesităţilor. Beneficiari şi grupul ţintă. Analiza PEST şi analiza SWOT. 

Tema 4. Aplicaţia de proiect. 

Metoda întrebărilor - cheie. Definirea scopurilor şi obiectivelor. Criterii SMART. Strategie şi metodologie. 

Planificare activităţi şi rezultate.  

Tema 5. Proiecte educaţionale. Proiecte IT. 

Tematica proiectelor educaţionale. Specificul proiectelor educaţionale. Participanţi în proiectele 

educaţionale: 

Tematica proiectelor IT. Specificul proiectelor IT. Participanţi în proiectele IT: 

Tema 6. Planificarea activităţilor şi diagrama Gantt. 

Graficul activităţilor. Descrierea activităţilor. Tehnici de plasare a activităţilor în timp. 

Tema 7. Bugetul unui proiect. 

Costuri din proiect: Categorii de cheltuieli. Alcătuirea bugetului. Buget sumar şi buget detaliat. 

Tema 8. Surse de finanţare. 

Căutarea de fonduri. Surse de finanţare. Informaţii despre sursele de finanţare.  

Tema 9. Rolul managerului de proiect. 

Competenţe ale managerilor de proiect. Stiluri de conducere. Formarea echipei. Motivarea echipei. 

Eficacitatea echipei. Probleme cu care se confruntă echipa şi soluţionarea lor. 

Tema 10. Managementul resurselor. 

Tipuri de resurse. Managementul resurselor materiale. Managementul resurselor umane. Managementul 

timpului.  

Tema 11. Implementarea proiectului. 

Activităţi de implementare. Monitorizarea şi evaluarea proiectului. Corectarea graficului proiectului. 

Asigurarea calităţii. 

Tema 12. Comunicarea în proiect. 

Comunicarea pe parcursul proiectului. Comunicare internă şi externă. Întruniri. Agenda întrunirilor. 

Necesităţi de informare. Probleme de comunicare. 

Tema 13. Managementul riscurilor. 

Prezicerea riscurilor. Managementul riscurilor în proiecte. Diminuarea riscurilor. 

Tema 14. Diseminarea rezultatelor şi durabilitatea proiectului. 

Necesitatea diseminării rezultatelor. Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului. Continuitatea 

proiectului.  

Tema 15. Finalizarea proiectului. 

Definitivarea proiectului. Evaluarea finală. Raportul financiar şi descriptiv.  

 

Strategii de predare 
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Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive;  studii de caz analizate; portofolii electronice. proiecte; 

consultaţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea va fi formativă ș i sumativă. Metode de evaluare: Prezentări orale la seminare, rapoarte, 

participarea la discuț ii ș i studii de caz, soluț ionarea problemelor identificate în procesul de derulare a 

unui proiect.  

50% din nota finală rezultă din evaluarea continuă 

50%  din nota finală rezultă din lucrarea de la examen. 

 

Bibliografie 

 

Obligatorie: 

1. Suport de curs. http://moodle.upsc.md. 

2. R.Dumbraveanu, S.Caisin. Managementul proiectelor. Chisinau, 2004. 

3. Hulea M. Managementul proiectelor. 

http://control.aut.utcluj.ro/doc/lib/exe/fetch.php?media=notecurs.pdf.  

4. Managementul proiectelor în domeniul IT. http://ctrl-d.ro/cariere/managementul-proiectelor-

in-domeniul-it/ 

5. Ghid Metodologic pentru Managementul Proiectelor Informatice. 

http://www.aniap.ro/Documente/Ghid_Metodologic.pdf. 

6. Proiecte educationale. http://etwinning.net. 

Opţională: 

1. Manager proiect. http://www.ccdarges.ro/divers/suport%20de%20curs%20Management.pdf. 

2. Project management for IT- related projects. 

http://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/files/Epixeirisiaki/PROJECT%20MANAGEMENT%20FOR%20I

T-RELATED%20PROJECTS.pdf. 

3. Managementul proiectelor europene. 

https://edu.moodle.ro/pluginfile.php/53277/mod_resource/content/1/suport_curs_MP_proiecte

%20europene.pdf. 

4. Project Management Handbook. 

https://textbookequity.org/Textbooks/Baars_book_project_management.pdf 

5. Project management. http://home.hit.no/~hansha/documents/theses/projectmanagement.pdf 

6. Initiating and Planning ProjectsPrinciples. https://www.coursera.org/specializations/project-

management. 

 

 

 

http://control.aut.utcluj.ro/doc/lib/exe/fetch.php?media=notecurs.pdf
http://ctrl-d.ro/cariere/managementul-proiectelor-in-domeniul-it/
http://ctrl-d.ro/cariere/managementul-proiectelor-in-domeniul-it/
http://www.aniap.ro/Documente/Ghid_Metodologic.pdf
http://www.ccdarges.ro/divers/suport%20de%20curs%20Management.pdf
http://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/files/Epixeirisiaki/PROJECT%20MANAGEMENT%20FOR%20IT-RELATED%20PROJECTS.pdf
http://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/files/Epixeirisiaki/PROJECT%20MANAGEMENT%20FOR%20IT-RELATED%20PROJECTS.pdf
https://edu.moodle.ro/pluginfile.php/53277/mod_resource/content/1/suport_curs_MP_proiecte%20europene.pdf
https://edu.moodle.ro/pluginfile.php/53277/mod_resource/content/1/suport_curs_MP_proiecte%20europene.pdf
https://textbookequity.org/Textbooks/Baars_book_project_management.pdf
http://home.hit.no/~hansha/documents/theses/projectmanagement.pdf
https://www.coursera.org/specializations/project-management
https://www.coursera.org/specializations/project-management
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Denumirea programului de studii 141.02 Informatică (Ș tiinț e ale Educaț iei) 

Ciclul I 

Denumirea cursului Practica pedagogică II 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Ș tiinț e Exacte ș i Tehnologii Informaț ionale în Instruire, 
catedra Informatică ș i TII 

Titular de curs Lector universitar, Schiț co Olesea 

Cadre didactice implicate Lector universitar, Schiț co Olesea 

e-mail schitcoolesea@gmail.com 

 

Codul 
cursului 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore 
Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.06.O.55 12 III VI 360 180 180 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

”Practica Pedagogică II” are un caracter activ, aplicativ, cu scopul abilitării studenţilor în procesul de 

proiectare, organizare şi desfăşurare, şi evaluare a activităţilor didactice, ce realizează conexiunea între conţinuturile 

disciplinei Informatica şi problemele de învăţare specifice domeniului, pentru aplicarea adecvată a principiilor şi 

metodelor specifice didacticii disciplinei şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau 

competenţelor vizate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenț e cognitive: de cunoaştere a specificului unităţilor de învăţământ preuniversitar, a documentelor 

şcolare la disciplina Informatica, a structurilor de organizare şi de conducere a procesului didactic; 

 Competenț e de învăț are: de formare a capacităț ilor de organizare ș i de funcț ionare a unităț ii de 

învăț ământ, pe principalele tipuri de activităț i: activitate de conducere, activitate metodică si de perfecț ionare, 

activitatea de consiliere si de orientare;  

 Competenț e de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice adecvate (metode ș i procedee, mijloace de 

învăț ământ, forme de organizare a activităț ii elevilor, tratare diferenț iată, modalităț i specifice de evaluare ș i 

de notare), în organizarea ș i conducerea activităț ilor didactice la disciplina Informatica; 

 Competenț e de analiză: de formare a capacităț ilor de analiză critică şi autoevaluare a calităţii proiectelor 

educaţionale şi a activităţilor educaţionale realizate; 

 Competenț e de comunicare: de formare a abilităț ilor de comunicare ș i de cooperare, de menț ine a relaț iilor 

socio-afective pozitive necesare realizării activităț ii didactice. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să identifice particularităţile procesului instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar, precum şi ale 

instituț iei în care se desfăşoară practica pedagogică; 

 să utilizeze documentele curriculare de tip reglator (plan cadru de învăţământ, scheme orare, programele 

disciplinelor de învăţământ, ghiduri, ghiduri metodologice) în procesul educaț ional; 

 să înţelegă finalităţile şi conexiunile ce se stabilesc între principalele componente ale procesului de învăţământ, 

prin valorificarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie, didactică; 
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 să formeze şi să dezvolte competenţe de proiectare, organizare, conducere şi evaluare a procesului instructiv-

educativ din instituț ii preuniversitare; 

 să identifice modalităţile de corelare între educaţia formală, nonformală şi informală – forme de relaţionare şi 

colaborare între instituţii cu funcţii educative la nivel social; 

 să se implice activ în toate activităţile organizate în instituț ia de învăț ămînt. 

Precondiţii 

Studenț ii trebuie sa deț ină cunoș tinț e generale despre: 

Pedagogia generala, didactica informaticii, psihopedagogie, limbajul de programare Pascal/C++, aplicaț ii 

generice, structura ș i funcț ionarea sistemului de calcul, SGBD, metode numerice, Web Design ș i HTML. 

Conţinutul unităţilor de curs 

Tema 1. Profilul de competenț ă al profesorului. Competenț e specifice disciplinei Practică Pedagogică. 

Importanț a practicii pedagogice în formarea iniț ială pentru cariera didactică. Conceptul de competenț ă în 

contextul profesionalizării didactice. Competenț e specifice activităț ilor de practică pedagogică. 

Valori ș i atitudini generale. Finalităț i 

Tema 2. Managementul activităț ilor de practică pedagogică.  

Etapele asigurării managementului calităţii activităţilor de practică pedagogică. Etapele de desfăș urare a 

practicii pedagogice. Tipuri de practică pedagogică. Tipuri de activităț i de desfăș urate pe parcursul practicii 

pedagogice. Organizarea practicii pedagogice. 

Tema 3. Atribuț ii în desfăș urarea practicii. 

Atribuţiile cadrului didactic universitar, coordonator de practică pedagogică. Atribuţiile mentorului. Atribuţiile 

studentului. 

Tema 4. Practica observativă/Activităț ile Observative. 

Fişele de observaţie a activităţii didactice. Documentele curriculare şi şcolare.  

Tema 5. Activităț ile practice de probă ș i finale. 

Proiectarea didactică. Lecţiile de probă. Lecţia finală. Repere în proiectarea unei activităţi extraşcolare. Lecț ie 

de evaluare a cunoș tinț elor elevilor la disciplină. 

Tema 6. Instrumente de eficientizarea activităț ii didactice. 

Instrumente de lucru pentru organizare, proiectare, realizare şi evaluare a practicii pedagogice. Sarcini 

specifice de practică pentru fiecare săptămînă a perioadei de desfăș urare a practicii pedagogice. 

Tema 7. Evaluarea practicii pedagogice. 

Portofoliu – metodă alternativă de evaluare. Structurarea şi susţinerea portofoliului de practică pedagogică. 

Recomandări metodologice. Activitatea de practică pedagogică. Implicaţii deontologice.  

Strategii de evaluare 

„Practica pedagogică II” este o disciplină pedagogică obligatorie, care asigură formarea competenţelor 

fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice, în perioada a 4 săptămîni (prima săptămînă – practica de 

documentare ș i observativă, urmatoarele 3 săptămîni – practica activă/de predare cu profil Informatica). Nota finală 

se constituie din următoarele componente:  

 a) 60% - a evaluării continui, pe parcursul desfăşurării practicii, având în vedere următoarele criterii: participarea 

activă la activităţile de practică pedagogică; valoarea ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică, a materialelor realizate 

privind activităţile instructiv-educative susţinute. 

 b) 40% - a evaluării sumative în cadrul colocviului de practică, prin raportare la: calitatea prestaţiei studentului 
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pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice; calitatea analizelor şi a observaţiilor consemnate în fişele de observaţie 

a lecţilor asistate; participarea activă la activităţile programate în cadrul practicii pedagogice ; modul de abordare în 

cadrul colocviului a problematicii practicii pedagogice, capacitatea de a opera cu cunoştinţele teoretice în analiza şi 

interpretarea fenomenului educaţional; calitatea materialelor care alcătuiesc portofoliul prezentat la încheierea 

practicii pedagogice; 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaiei, Didactica predării informaticii, Ed. POLIROM, 2004.  

2. Matematicã şi ştiinţe / Ghiduri metodologice, Grupul editorial LITERA, Chişinãu, 2010. 

3. Oprea C. L.  Strategii didactice interactive., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 

4. Bocoş M., Jucan, D. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ediţia a II-a, Piteşti: Editura 

Paralela 45 2007. 

5. Constantin C., Pedagogie, Editura POLIROM 2002. 

6. Bocoș  M. Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, revăzută. Cluj-Napoca: Editura 

Presa Universitară Clujeană 2003 

7. Ivanov L., Gremalschi A., Căpăț înă G., Braicov A., Gremalschi L., Corlat S., Ciobanu I., Rojcov C., Curriculum 

pentru învăț ământul gimnazial, Chiș inău, 2010.  

8. Ivanov L., Gremalschi A., Căpăț înă G., Braicov A., Gremalschi L., Corlat S., Ciobanu I., Rojcov C., Curriculum 

pentru învăț ământul liceal, Chiș inău, 2010. 

Opţională: 

1. Barna A., Antohe G., - Curs de pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării, Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de 

Jos", Galaţi, 2006. 

2. Cerghit Ioan - Metode de învăţământ, E.D.P., Editura Polirom, Iaşi, 2006. 

 

 


