Ministerul Educaţiei
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu
Centrul ID
Aprobat în ședința ordinară a Senatului,
întrunit la data de 28.10.2021

Programul de instruire și perfecționare în tehnologia ID
a personalului aferent pentru anul universitar 2021-2022
Un element important al asigurării unui nivel ridicat al funcţionării învăţământului la
distanţă este instruirea şi perfecţionarea periodică a întregului personal implicat în procesul
educaţional.
În acest sens, în conformitate cu Strategia de perfecționare în tehnologia ID,
prevăzută la pct.1 din cadrul Strategiei și programului de instruire și perfecționare în
tehnologia ID a personalului aferent, aprobată prin Hotărârea nr.41 a Consiliului de
Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, întrunit în ședința din data
de 23.09.2020, Programul de perfecţionare în tehnologia ID pentru anul universitar 20212022 se desfășoară după cum urmează:
La nivelul directorului Centrului ID perfecţionarea periodică se va realiza o dată pe
an, în perioada octombrie 2021– septembrie 2022.
La nivelul coordonatorilor şi a tutorilor de discipline perfecţionarea se va asigura cu o
periodicitate de 6 luni, în lunile octombrie 2021 și martie 2022.
La celelalte niveluri perfecţionarea va fi realizată cu o periodicitate de 4 luni, în lunile
noiembrie 2021, martie și iulie 2022.
La toate nivelurile perfecţionarea poate fi realizată şi în afara planificărilor anunţate,
ori de câte ori va fi necesar.
Planificarea calendaristică a cursurilor de perfecţionare:
Nr.
crt.
1.

Denumirea temei
Proiectarea, elaborarea materialelor didactice în tehnologia ID și
implementarea acestora pe platforme informatice

Data de
desfăşurare
15.10. 2021

2.
Administrarea bazelor de date cu studenții privind situația școlară și 05.11.2021
evidența plăților
3.

4.
5.

Abordări metodologice în învăţământul la distanţă. Aspecte privind 26.11.2021
modificările aduse de noile standarde ARACIS
Platforme informatice. Conținut, configurare, activități, evaluare,
04.03. 2022
feedback
Comunicarea bidirecțională cu studenții

25.03. 2022

6.

Utilizarea platformelor informatice pentru postarea comunicărilor și
documentelor de natură administrativă

01.07. 2022

01.10.2021
Director Centru ID,
Lect..univ. dr. Ana-Daniela Bobaru

