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

Strategia şi programul de instruire și perfecționare în tehnologia ID
a personalului aferent

1. Strategia de perfecţionare în tehnologia ID
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.
Pregătirea şi perfecţionarea personalului este stratificată pe mai multe niveluri funcţie
de implicarea în procesul educaţional:





nivelul directorului Centrului ID
nivelul coordonatorilor şi a tutorilor de discipline
nivelul referentului de specialitate și inginerului de sistem
nivelul secretariatului

Toate categoriile mai sus amintite sunt implicate în forme specifice de pregătire şi
perfecţionare permanente organizate la nivelul Centrului ID, cu implicarea inclusiv a
specialiştilor în tehnologia ID din comisiile superioare ale ARACIS.
La nivelul directorului Centrului ID perfecţionarea va fi realizată de către ARACIS,
prin programele de instruire organizate periodic la sediul acesteia sau online, precum şi de
membri conducerii comisiilor ARACIS invitaţi de către Centrul ID.
La celelalte niveluri perfecţionarea este asigurată de către directorul Centrului ID, de
membri conducerii comisiilor ARACIS invitaţi de către Centrul ID şi inginerul de sistem
din cadrul Compartimentului de informatică de la nivelul Universităţii „ Constantin
Brâncuși” din Târgu Jiu.
Programul perfecţionărilor este comunicat de către Centrul ID prin telefon, email și
afișat pe site-ul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.
Responsabilitatea asupra procesului de perfecţionare (planificare, organizare și
coordonare programe de instruire și perfecționare) revine Centrului ID.
Activitatea de perfecţionare este una cu caracter periodic.
2. Programul de perfecţionare în tehnologia ID
La nivelul directorului Centrului ID perfecţionarea periodică se va realiza o dată pe
an, în perioada octombrie – decembrie 2020.
La nivelul coordonatorilor şi a tutorilor de discipline perfecţionarea se va asigura cu o
periodicitate de 6 luni, în lunile septembrie 2020 și martie 2021.
La celelalte niveluri perfecţionarea va fi realizată cu o periodicitate de 4 luni, în lunile
noiembrie 2020, martie și iulie 2021.

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

Data de
desfăşurare
23.09. 2020

2.

Abordări metodologice în învăţământul la distanţă. Aspecte privind
modificările aduse de noile standarde ARACIS

3.
4.

Activităţi educaţionale implementate pe Platforma electronică a 15.11.2020
Universităţii „ Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Baza materială, resurse financiare, taxe şi rambursări
01.03. 2021

5.

Managementul calităţii proceselor educaţionale prin ID

10.03. 2021

6.

Proceduri specifice activităţilor ID

10.07. 2021

Elaborarea materialelor didactice în tehnologia ID

05.10.2020

17.09.2020
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