
  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 
CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ. 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI  
 
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Informatică 
1.4. Domeniul de studii Informatică 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică aplicată/ Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201;Programator - 251202; Proiectant sisteme informatice 
- 251101 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Proiectare si Programare Cursuri Elearning 
2.2. Titularul activităților de curs Mafteiu-Scai Liviu Octavian 
2.3. Titularul activităților de seminar  Mafteiu-Scai Liviu Octavian 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Examinări 10 
Tutorat  3 

3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Număr de credite 4 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe   

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs cu tabla si videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată corespunzător  
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 1. Ințelegerea conceptelor de bază privind 

procesele și resursele implicate în proiectarea și 
dezvoltarea de cursuri de e-learning; 
2. Capacitatea de a proiecta și de a dezvolta 
cursuri de elearning. 

 

Competențe transversale  1. O conștientizare a problemelor profesionale și 
etice, în special cele referitoare la securitatea și 
confidențialitatea datelor utilizatorului;  
2. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune 
pentru actualizarea cunoștințelor profesionale  

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea, implementarea si testarea 

cursurilor de elearning. 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) furnizare metode de dezvoltare a 

cursurilor de elearning; (2) să descrie metode de verificare a 
corectitudinii implementarii; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice librariile si functiile 
corespunzatoare problemei de rezolvat/implementat; (2) să 
implementeze cursuri de elearning in limbaje de programare de 
nivel înalt; (4) să testeze implementarile realizate. 
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța cursurilor 
de elearning 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 
predare 

Observații 

C1. (2h) eLearning - concepte, tendinte, 
aplicatii  

-Introducere 
-Ce este elearning?  
-Scurt istoric 
-Beneficiile si dezavantajele elearning 
online 
-Se poate invata online? 
-Practici ale invatarii online 
-Invatare vs instruire 
- elearning in educatie vs. sector 
coorporatist 
-Perspective elearning  

 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Referințe: 

1. Slide-uri curs 

2.  Bibliografie curs 

 

C2. (2h) eLearning - concepte, tendinte, 
aplicatii 
-Ce este LMS?  
-Tipuri LMS 
-instrumente de redactare continut 
-elearning sincron vs asincron 
-SCORM & TinCan 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2.  Bibliografie curs 
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-Technologii folosite in elearning 
-elementele unui  curs online 
-teste si chestionare 
-tehnici eficientizare elearning  
- instrumente creare cursuri online 

 

C3. (2h)  eLearning - concepte, tendinte, 
aplicatii 
- Blended learning  
-invatarea sociala si colaborativa 
- Gamification 
- Micro-learning  
-Video learning  
-Rapid e-learning  
- Personalizarea si e-learning  
- invatarea continua (LLL) 
- instruirea pt. servicii, pt. vanzari, pt. IT, pt. 
servicii de salvare,  in productie, in sanatate  

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2. Bibliografie curs 

 

 

C4. (2h) Proiectarea si dezvoltarea 
cursurilor elearning -Cum învață oamenii 
din cursurile electronice 
- Practica bazata pe realitate (Evidence-Based 
Practice) 
- Principiile: Multimedia, Contiguitatii, 
Modalitatii, Reduntantei, Coerentei, 
Personalizarii, de segmentare si preinstruire 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2. Bibliografie curs 

  

 

C5. (2h) Proiectarea si dezvoltarea 
cursurilor elearning  
-Invatarea colaborativa secventele cursului 
-Principiile controlului invatarii 
-Construirea abilităților de gândire 
-Simulare si jocuri in e-learning 

 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 
 

2. Bibliografie curs 

 

 
C6. (2h) m-learning 

-Definire concept 
-mlearning vs elearning 
-Clasa virtuala mobila 
-Crearea experientei de invatare mobile 
 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2. Bibliografie curs 

C7. (2h) Modele si instrumente pentru 
evaluarea calitatii cursurilor de elearning 
-planificare si documentare 
-criterii de evaluare 
-modele si instrumente pentru evaluare  
-eficacitatea in intreprinderi 
-eficacitatea in invatamantul superior 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2. Bibliografie curs 

 

 

C8. (2h)  
 

UI si UX 
- definire UI si UX 
- reguli in elearning 
 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 
3.  Bibliografie curs 

 
  

 

C9. (2h)  
Modele de elearning: 

Prelegere, 
conversație, 

1. Slide-uri curs 
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-strategic, ADDIE, SAM, Merrill, Gagne, 
Bloom, Funnel, ELAM, prototipul rapid, etc 
Modelele pedagogice pentru elearning 

exemplificare 2. Bibliografie curs  

C10. (2h) Platforme de invatare 
-ce sunt platformele de invatare 
-drept de proprietate vs. open-source 
- platforma Mooodle, etc 
-solutii pentru conectivitate limitata 

 

  

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2. Bibliografie curs 

C11. (2h) Inteligenta artificiala in elearning 
si mlearning 
- modele si metode din IA utilizate in 
elearning 
- sisteme inteligente de instruire (ITS) 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2.  Bibliografie curs 

 

C12. (2h) 
1.Proiectarea cursurilor elearning si 
mlearning pentru adulti 
2.e-learning si m-learning in invatamanatul 
superior  
3.e-learning pentru persoane cu dizabilitati: 
strategii, standarde si recomandari 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

2.  Bibliografie curs 

C13. (2h)   Probleme de securitate si 
fraudare  
–identificare 
-solutii 

  

Prelegere, 
Conversație, 
exemplificare 

1. Slide-uri curs 

 Bibliografie curs 

C14. (2h) Evaluare finala   Proba scrisa 

Bibliografie 
- E Pollard, Exploring elearning, report 376, ISBN 978-1-897425-08-4 
- The Theory and Practice, of Online Learning, Second Edition, edited by Terry Andersonm ISBN 978-1-897425-08-4 
- Anderson, John and McCormick, Robert, 2005. Ten Pedagogic Principals of E-learning, Observatory for New Technologies and Education 
- Olojo Oludare Jethro et. All, E-Learning and Its Effects on Teaching and Learning in a Global Age, International Journal of Academic Research 
in Business and Social Sciences, January 2012, Vol. 2, No. 1ISSN: 2222-6990 
-Santosh Kumar, M-Learning: A New Learning Paradigm, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, April 2013 
Volume: 4 Issue: 2 Article: 03 ISSN 1309-6249 
-Milena Dobreva, Bridging the Gap between Digital Libraries and e-Learning, Cybernetics And Information Technologies • Volume 15, No 4, 
2015 
- Colling N. Udanor et. al., A Review Of M-Learning Models, Indian Journal of Computer Science and Engineering, Vol 1 No 4 426-435 
- Paulo Cristiano de Oliveira et. All, Learning Management Systems (Lms) And E-Learning Management: An Integrative Review And Research 
Agenda, JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management 
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação, Vol. 13, No. 2, Mai/Ago., 2016 pp. 157-180, ISSN online: 1807-1775 
- Jason Haag, From eLearning to mLearning: The Effectiveness of Mobile Course Delivery, Interservice/Industry Training, Simulation, and 
Education Conference (I/ITSEC) 2011 2011 Paper No. 11053 Page 1 of 13 
- Park, Y (2011). A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of, Mobile Technologies Into Four 
Types. The International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 12, No. 2. Retrieved March 2, 2011 
- Josep Grifoll et. All, Quality Assurance of E-learning, ENQA report ISBN 978-952-5539-52-3 (pdf), Helsinki  2010 
- Prince F. Ellis et all,  Corporate Elearning Impact On Employees, Global Journal Of Business Research ,Volume 8 ,Number 4,  2014 
- Kevin Moore et. All, The eLearning Guild’s Handbook of elearning strategy, 2007 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 
invățare 

Observații 

L1. (2h) 
-propuneri si discutii proiecte studenti 
-trasare obiective si termene 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L2 (2h) – Proiectare curs online studenti 
 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 
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L3. (2h) – -//- Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 
 

L4. (2h) -//- Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L5 (2h) ––test scris din curs 1-4 
 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L6. (2h) – prezentari intermediare si discutii 
proiete 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L7 prezentari intermediare si discutii proiete Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L8 prezentari intermediare si discutii proiete Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L9– test scris din curs 5-8 Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L10 prezentari intermediare si discutii 
proiete 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L11 prezentari intermediare si discutii 
proiete 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L12 studiu de caz curs 12 Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

 

L13 Prezentare si evaluare finala proiecte 
individuale 

  

L14 Prezentare si evaluare finala proiecte 
individuale 

  

Bibliografie 
- E-learning methodologies A guide for designing and developing e-learning courses, ISBN 978-92-5-107097-0, Trust Fund Project 
GCP/GLO/279/GER, Rome 2011 
- Meaghan Lister , MERLOT Journal of Online Learning and Teaching Vol. 10, No. 4, December 2014 671 Trends in the Design of E-Learning 
and Online Learning  
- Liliana Cuesta, The Design and Development of Online Course Materials:Some Features and Recommendations, PROFILE Vol. 12, No. 1, 
2010. ISSN 1657-0790. Bogotá, Colombia. Pages 181-201 
- Gürhan Durak1, Murat Ataizi, Universal Journal of Educational Research 4(9): 2084-2091, 2016, The ABC’s of Online Course Design 
According to Addie Model 
 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele fundamentale necesare 
familiarizării cu problematica proiectării și implementarii aplicatiilor de elearning. 
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10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea conceptelor fundamentale 
ale elearning si mlearning 

Evaluare  30% 

   
10.5. 
Seminar/laborator 

Activitate pe parcursul semestrului la 
ore 

Evaluare individuala-orala 20% 

Capacitatea de a proiecta, implementa si 
testa un proiect pentru elearning si/sau 
mlearning folosind elementele teoretice 
predate la curs – proiect individual - 

Evaluare individuala-orala 
la ultimul lab. 

50% 

   
10.6. Standard minim de performanță 
Intelegerea si folosirea conceptelor teoretice specifice  elearning si mlearning 

Proiectarea, dezvoltarea, testarea si explicarea unui curs de elearning de complexitate medie (minim 5 itemi de 
invatare si minim 5 itemi de testare) 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 
Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5 si fiecare notă să fie mai mare sau egala cu 5. 
La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In 
sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția 
cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate. 
 
Neindeplinire cerinte minimale privind prezenta (cf. regulament UVT) conduce la recontractare disciplina 
 
Obs.1: Studenții pot participa la orele de consultații (1 modul/săptămână conform planificării stabilite la începutul 
semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă 
explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme. 
 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
       01.09.2020                

     
      Semnătura directorului de departament  
       


