
 

 

 
 

Invitație 
 

Stimată Doamnă / Stimate Domn, 

În numele echipei proiectului ”Program multi-regional de studii masterale în domeniul 
eActivități” – eSTART,  vă invităm să luați parte la workshop-ul cu titlul „Dezvoltarea programelor de 
studii masterale competitive”, ce va avea loc în data de 6-7 iunie 2013, la hotel Napoca.  

Scopul evenimentului este reunirea reprezentanților, mediului academic și economic pentru 
dezbaterea aspectelor legate de: 

• dezvoltarea programelor de studii universitare în conformitate cu cerințele mediului 
economic, 

• proiectarea documentelor curriculare pentru programele de studii masterale, 

• modalități de creștere a calității cursurilor prin utilizarea tehnologiilor IT&C, 

• tehnologii IT&C utilizate în domeniul educațional, 

• prezentarea rezultatelor proiectului, 

Atașat găsiți agenda detaliată a evenimentului. 

Datorită activității și expertizei dumneavoastră, ne-ar face mare plăcere și ar fi o onoare 
pentru noi participarea dumneavoastră la acest eveniment. 

 
 Manager proiect Coordonator local 
 Conf.dr.ing. Bogdan ORZA Prof.dr.ing. Aurel VLAICU 
  Rector UTCN 

 
 
 



 

 

 

Agenda workshopului 
“Dezvoltarea programelor de studii masterale competitive” 

 
Organizatori: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – partener principal 
   Universitatea Transilvania din Brașov – partener P1 
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – partener P2 
   Universitatea Politehnica din Timișoara – partener P3 
 
 
Ziua I  
6 iunie 2013 – Hotel Napoca 
 

Interval orar Detalii/descriere acțiune Moderator / speaker / 
responsabil 

08.30 – 09.00 Înregistrare participanţi Daniela CONDREA / Liliana POP 

09.00 – 09.10 
Deschidere workshop 

Prezentare rezultate și status derulare proiect 

Aurel VLAICU  

Bogdan ORZA 

9.10 – 9.30 Prezentare program pilot Mircea Giurgiu 

09.30 – 11.00 

Sesiune de formare I - Bune practici privind proiectarea 
și promovarea programelor universitare de master 
(interdisciplinare / profesionale / IFR) în relație cu 

cerințele mediului economico-social. 
Steliana TOMA 

11.00 – 11.15 Pauză de lucru  

11.15 – 13.00 
Sesiune de formare II - Proiectarea documentelor 

curriculare pentru programele de master Steliana TOMA 
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Interval orar Detalii/descriere acțiune Moderator / speaker / 
responsabil 

13.00 – 14.00 Pauză de lucru  

14.00 – 15.45 Sesiune de formare III - Creșterea calității cursurilor prin 
utilizarea IT&C în procesul didactic Stelian Brad 

15.45 – 16.00 Pauză de lucru  

16.00 – 17.45 Sesiune de formare IV - Tehnologii IT&C și utilizarea lor 
în domeniul educațional 

Cosmin PORUMB 

Adrian CHIOREANU 

17.45 – 18.00 Concluzii Bogdan ORZA 

 
Scurtă descriere a moderatorilor 
 
Bogdan ORZA, conferențiar la departamentul Comunicații, Facultatea de Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologia Informație, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. De la absolvirea studiilor a fost 
implicat în activitățile Centrului de Cercetări în Tehnologii Multimedia și Telecomunicații, în domeniul 
ingineriei sistemelor video și de televiziune, aplicațiilor multimedia și a bazelor de date multimedia. 
Actualmente este director al DECIDFR - Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la 
Distanță și cu Frecvență Redusă din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 
 
Steliana TOMA, Profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic, doctor în Pedagogie, membru al comisiei de specialitate a 
CNATDCU, expert permanent și secretar al Comisiei  ARACIS pentru Științe administrative, ale 
educației și psihologie, inițiator și coordonator de programe de masterat și studii postuniversitare de 
specializare în Educație tehnologică și Informatică, coautor al Metodologiei CNCIS. Are publicații și 
este implicată activ în proiectele de reformă a educației la nivel universitar și preuniversitar legate de: 
Cadrul Național al Calificărilor, învățare și evaluare bazată pe competențe, relația CNC-EQF, 
standarde ocupaționale și profesionale, proiectare, dezvoltare și evaluare curriculară, formarea 
inițială și continuă a personalului didactic, management educațional. 
 
Stelian BRAD , Profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Prorector responsabil cu 
Managementul universitar, studii masterale si doctorale, doctor  in inginerie si economie și 
numeroase specializări naționale și internaționale in managementul calității, transfer tehnologic și 
managementul proiectelor, Coordonatorul Centrului de Cercetare în Ingineria şi Managementul 
Inovării – UTCN, inițiator și coordonator a multiple program de studii tehnice. 
 
Mircea GIURGIU, profesor la Departamentul de Comunicații din Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, are preocupări în introducerea noilor tehnologii în educație atât din perspectivă tehnologică 
precum și pedagogică. În cercetare, activitățile sale sunt în domeniul recunoașterii automate a 
vorbirii și sintezei din text a semnalelor vocale folosind tehnici ale inteligenței artificiale. În proiectul 
eStart a contribuit la elaborarea unui plan de învățământ bazat pe competențe, a unei strategii de 
evaluare a calității, precum și în activități de management eficient al unui nou program de studii 
derulat într-un format inovativ. 
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Cosmin PORUMB, cercetător postdoctoral în cadrul Centrului de Tehnologii Multimedia si 
Telecomunicatii al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, beneficiază de o bogată experiență în 
proiectarea și dezvoltarea platformelor E-Servicii, sistemelor interactive și aplicațiilor de tip RIA (rich 
internet applications). De asemenea, are expertiză în sfera metodelor avansate de interfațare 
utilizator-sistem cu control multimodal și redare interactivă a conținutului digital, a sistemelor 
colaborative, mediilor virtuale partajate și aplicatiilor hibride. A condus peste zece proiecte naționale 
și internaționale în domeniul E-Learning, experiența acumulată recomandându-l ca și responsabil 
tehnic în cadrul programului eSTART. 
 
Adrian CHIOREANU, ocupa poziția de COO al HyperTalk Systems, startup care oferă servicii de video 
conferință și online training. Dl. Chioreanu a dobândit titlul de doctor în telecomunicații și 
actualmente studiază pentru obținerea dreptului de membru ACCA. Experiența sa în peste 10 
proiecte de cercetare, participarea în calitate de consultant și project manager la dezvoltarea a peste 
100 de proiecte IT, au fost un pas fundamental spre înțelegerea mediilor multiculturale și globale de 
business, care implică integrarea de expertiză din domenii precum tehnologia informației pentru 
business, multimedia, semantic web, procesare de imagini, managementul proiectelor. 
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Ziua II 
7 iunie 2013 – Hotel Napoca 
 

Interval orar Detalii/descriere acțiune Moderator / speaker / 
responsabil Participanți / public 

08.30 – 09.00 Inregistrare participanţi Daniela CONDREA / Liliana POP   

09.00 – 09.15 Prezentare rezultate si status 
derulare proiect Bogdan ORZA 

Studenți & potențiali 
studenți, parteneri din 
domeniul economic, 

cadre didactice 
universitare 

09.15 – 10.00 Prezentari firme mediul 
economic Parteneri din mediul economic 

10.00 – 11.00 S1 - Sesiuni paralele de POSTER 
– (studenți GT UTCN, UBB) Studenți GT / evaluatori proiecte 

11.00 – 11.15 S1 - Finalizare evaluare și 
centralizare rezultate Serban MEZA    

11.15 – 11.30 Pauză – (inlocuire postere)     

11.30 – 12.45 S2 - Sesiuni paralele de POSTER 
(studenți GT UTCN, UBB) Studenți GT / evaluatori proiecte 

Studenți & potențiali 
studenți, parteneri din 
domeniul economic, 

cadre didactice 
universitare 

12.45 – 13.00 S2 - Finalizare evaluare și 
centralizare rezultate Serban MEZA     

12.45 – 13.30 Pauză     

13.30 – 14.30 SF - Sesiune finala de POSTER – 
(studenți GT UTCN, UBB) Studenți GT / evaluatori proiecte 

Studenți & potențiali 
studenți, parteneri din 
domeniul economic, 

cadre didactice 
universitare 

14.30 – 14.45 Finalizare evaluare proiecte si 
pregătire sesiune premiere Serban MEZA     

14.45 – 15.30 Premiere, concluzii şi încheiere 
eveniment Bogdan ORZA   
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