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Mediul virtual ca soluție modernă de îmbunătăţire a
calităţii învăţământului superior

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Centrul Universitar Nord Baia Mare
derulează proiectul CNFIS-FDI-2017-0169 - Mediul virtual ca soluție modernă de
îmbunătăţire a calităţii învăţământului superior.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice,
precum şi a strategiilor de dezvoltare existente la nivelul Centrului Universitar Nord din
Baia Mare (CUNBM) din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) şi
alinierea acestora la standardele europene.
Obiective specifice:


Oferirea de soluţii de învăţământ moderne prin crearea unei platforme
electronice de tip e-learning, care să ofere acces permanent la resurse
educaţionale şi activităţi didactice;



Perfecţionarea continuă a personalului didactic prin participarea la cursuri de
pregătire psihopedagogică şi cursuri de perfecţionare a abilităţilor de
comunicare în limba engleză şi prin organizarea de sesiuni de schimburi de
experienţă;



Promovarea respectării deontologiei şi eticii academice prin dezvoltarea de
practici şi mecanisme de aplicare a normelor de conduită morală şi profesională,
precum şi prin organizarea de seminarii privind normele de redactare a
lucrărilor ştiinţifice.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului vizeză:


Implementarea unei platforme de tip e-learning



Organizarea unui curs de utilizare a platformei electronice



Elaborarea şi tipărirea unui ghid de utilizare a platformei;
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Organizarea unui curs de pregătire psihopedagogică adresat cadrelor didactice şi
studenţilor doctoranzi din CUNBM, UTCN;



Elaborarea şi tipărirea unei cărţi aferente acestui curs de către echipa de
specialişti în psihopedagogie;



Organizarea unui curs de limba engleză adresat cadrelor didactice din CUNBM,
UTCN;



Elaborarea şi tipărirea unei cărţi aferente cursului de limba engleză;



Organizarea unui seminar care să abordeze probleme de încălcare de orice
natură a deontologiei şi eticii academice;



Elaborarea şi tipărirea unui ghid cu proceduri de analiză şi corecţie a abaterilor
de la etica profesională;



Organizarea unui seminar privind normele și regulile de elaborare şi redactare a
lucrărilor ştiinţifice, adresat cadrelor didactice din CUNBM, UTCN;



Elaborarea şi tipărirea unui ghid aferent seminarului privind normele de
redactare a lucrărilor ştiinţifice.

