
 

 

 

 

 

 

 

STIMAȚI CURSANȚI, 

 

 Pentru a începe în bune condiții formarea din cadrul modulului TIC vă aducem la cunoștință 

următoarele: 

• Consultați zilnic site-ul proiectului http://www.rifse.uaic.ro/ 

• Consultați listele cu grupele de cursanți 1-8. 

• Pe baza numelui de utilizator și a parolei primite de fiecare, vă veți loga pe platforma 

Blackboard. https://bb.mediaec.uaic.ro/webapps/login/. Fiecare cursant are obligația ca, în 

conformitate cu orarul fiecărei discipline să stea logat pe această platformă un număr de ore, 

în anumite zile. 

• Fiecare cursant va trebui să parcurgă TOATE cele 7 discipline pentru a obține 30 de credite 

corespunzătoare modulului TIC, până la data de 6 mai. 

• Disciplinele din cadrul acestui modul sunt : 

• Conceptele de bază în tehnologia informaţiei; 
• Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor; 

• Procesarea de text; 
• Calculul tabelar; 

• Prezentările; 
• Informaţie şi comunicare 
 
• O disciplină va fi parcursă într-un interval de 1-2 săptămâni conform orarelor afișate. 

• Nu uitați că nu aveți obligația sa intrați o dată cu formatorii! În orar se menționeaza orele la 

care ei răspund întrebărilor dvs , dar intrebarile pot fi  adresate  oricand în timpul zilei. 

• Activitatea dvs constă în lecturarea materialelor de curs postate pe platforma, în rezolvarea 

temelor  de control și în  participarea activă la  tutoriate (cele care au fost stabilite prin 

orarele fiecărei discipline).   

• Evaluarea în cadrul activității de formare este de 3 tipuri: 
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• O evaluare parțială. Aceste evaluări sunt propuse după parcurgerea unei secțiuni din 

cadrul cursului curent; se realizează pe baza unor întrebări cu variante de răspuns 

închise, cu alegere unică (click pe varianta corectă); răspunsurile corecte la aceste 

evaluări “deschid” următoarele secțiuni ale cursului; fiecare cursant va răspunde 

când dorește la aceste întrebări iar validarea răspunsurilor este făcută de ordinator. 

• O evaluare a disciplinei.  Se realizează pe baza unei Teme de Control – precizări 

asupra acesteia vor fi oferite de către fiecare tutore responsabil de disciplină; după 

redactare, aceasta va fi trimisă prin e-mail tutorelui la data precizată în orar. O 

variantă tipărită a fiecărei teme de control de la fiecare disciplină (în total 7) va fi 

păstrată de cursant pentru a fi inclusă în portofoliul final. 

• O evaluare finală a modulului.  Aceasta se realizează pe baza unui portofoliu 

întocmit de cursant care va cuprinde toate cele 7 Teme de Control de la disciplinele 

parcurse. Această evaluare este de tip “față-în-față” ; cursantul va prezenta în fața 

unei comisii portofoliul întocmit, într-una din locațiile acreditate (Iași, Piatra Neamț). 

Deplasarea în aceste locații cade în sarcina cursanților. Perioada în care vor fi 

programate aceste evaluări este 15-30 mai. 
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