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Învățământ de excelență prin

utilizarea integrată a 

tehnologiilor educaționale

și tranziția către campusul

virtual

Domeniul: 5. Îmbunătățirea calității

activității didactice, inclusiv a respectării

deontologiei

și eticii academice

Director proiect: Conf.dr.ing. Bogdan ORZA

Perioada de implementare: APR-DEC 2020



https://ecampus.utcluj.ro/

Scopul
Proiectului

Îmbunătățirea calității activității didactice, armonizarea și

standardizarea bunelor practici existente la nivelul

Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu privire la utilizarea

tehnologiei în educație și alinierea cu standardele europene și

internaționale, cu respectarea deontologiei și eticii academice
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Obiectiv 1

Oferirea unei soluții de învățământ și 

mecanisme de evaluare susținute de o 

platformă electronică (e-learning & 

Learning Management System) unică, 

integratoare la nivel de campus universitar

virtual UTCN

Obiectivele 
Proiectului

Obiectiv 2

Perfecționarea continuă a personalului 

UTCN prin participarea la cursuri de 

perfecționare postuniversitare din

domeniul utilizării tehnologii educaționale

moderne, cursuri de specializare și 

certificare profesională

Obiectiv 3

Perfecționarea mijloacelor de învățare prin

realizarea, in parteneriat cu studenții si 

mediul economic, de noi materiale

educaționale digitale pentru creșterea

gradului de relevanță a mijloacele de 

învățare în domenii prioritare

Obiectiv 4

Dezvoltarea și implementarea de proceduri la 

nivel de universitate privind utilizarea pe 

scară largă a mijloacelor tehnologice de tip 

cloud în vederea alinierii la bune practice de 

evaluare continuă din domeniul asigurării

calității procesului de învățământ

Obiectiv 5

Promovarea respectării deontologiei și eticii

academice prin oferirea de seminarii și 

derularea de proiecte

pilot privind utilizarea soluțiilor de verificare

automată / semi-automată antiplagiat
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Echipa
de implementare

Merie Violeta - formator

Moga Ligia – formator

Besoiu Sorin – formator

Farago Paul – formator

Natsakis Anastasios - formator

Ciupe Aurelia – expert tehn. educ.

Burnete Vlad – expert IT&C

Chioreanu Laurențiu – expert IT&C

Campean Ioan – expert IT&C

6 experți multimedia, 49 cadre didactice

Orza Bogdan – Manager proiect

Meza Șerban – Manager executiv

Bolunduț Lucia – Resp. financiar

Goga Adriana – Resp. RU

Munceanu Adrian – Resp. achiziții

Pascu Bianca – Resp. program formare
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Activități
și rezultate 1

Activitatea 1 Asigurarea suportului tehnic necesar utilizării platformei educaționale

Activitatea 2 Achiziționarea de echipamente 

Activitatea 3 Participarea personalului la cursuri de pregătire și instruire

Activitatea 4 Dezvoltarea și organizarea unui PU de perfecționare

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3
Rezultat 4

(asociat A1)

• Actualizarea infrastructurii 

hardware (stocare, rețea) storage 

și servere

• Actualizare software si scalare 

pentru deservire regim high

availability si redundanta

• 2 sesiuni de formare (MS Teams 

walkthrough și Evaluare)

(asociat A2, A8, A9)

• echipamente pentru 

realizarea materialelor 

digitale

• Sistem de înregistrare audio

• Tablete pentru crearea 

materialelor suport

• Modul de captură video mobil

(asociat A1, A3)

• Actualizare documentație 

infrastructură internă

• Documentație politici de 

mentenanță (infrastructură, 

utilizatori)

• Documentație etape de 

actualizare licență, domeniu, 

servicii disponibile

(asociat A4)

• Aprobare (senat UTCN și 

înregistrare RNPP) program 

PU “Tehnologii educaționale

și instrumente IT&C suport 

pentru învățământul

universitar”
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Activități
și rezultate 2

Activitatea 5 Derularea programului de perfecționare a cadrelor didactice

Activitatea 6 Realizarea de schimburi de experiență și bune practici

Activitatea 7 Participarea la cursuri/școli de vară a studenților și a cadrelor didactice

Activitatea 8 Realizarea cadrului de funcționare a unui centru suport în realizarea 

materialelor educaționale multimedia

Rezultat 5

Rezultat 6

Rezultat 7

Rezultat 8

(asociat A4, A5)

• Participare program de 

formare 183 de cadre 

didactice cu certificarea a 72 

dintre acestea

(asociat A3, A6, A7) 33 de participări

• 15 part. programe de dezvoltare 

personală, 

• 7 part. webinarii  Împreună online, 

• 6 part. Webinarii online: Citrix; Skooler; 

Avaelgo; SDS; Proctorio; Zitec, 

• 1 part. la workshop online domeniului 

ingineriei civile, 

• 1 scoala de vara InEdTECH, 

• 1 studiu migrare si virtualizare cloud 

(Crayon), 

• 2 part. Webinarii solutii educationale medii 

imersive (eON Reality)

(asociat A8, A9, A10)

• Transformare digitală, 

consolidarea departamentului 

Campus Virtual

• Noul Departament pentru 

digitalizare al UTCN

(asociat A8, A9, A10)

• Canalul eCampus (acces 

peste 1000 cadre didactice)

• Team-ul specific proiectului 

eCampus – FDI 2020

• Crearea 63 materiale video 

suport care suplimentează 

canalul YouTube - eCampus
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Activități
și rezultate 3

Activitatea 9 Realizarea unor ghiduri privind derularea activității educaționale

Activitatea 10 Asigurarea suportului operațional pentru utilizarea platformei

(studenți/cadre didactice)

Activitatea 11 Îmbunătățirea gradului de derulare integrală a disciplinelor pe suportul oferit 

de platforma educațională

Rezultat 9 Rezultat 10
Rezultat 11

Rezultat 12(asociat A9)

• ghiduri, materiale suport și 

tutoriale pentru derularea 

activităților educaționale

• crearea echipei suport Campus 

Virtual (13 membri inițiali, 5 

formatori (profil construcții, 

electric, mecanic), 6 specialiști 

multimedia

(asociat A10, A11)

• 1286 cadre didactice (include 

cadre didactice asociate) care au 

folosit platforma educațională 

instituțională (perioada iul-dec 

2020)

• suport in virtualizare 

evenimente/activitati:  AQTR, 

concursuri

(asociat A10, A11)

• 18351 studenți activi care au 

folosit platforma educațională 

instituțională (perioada iul-

dec 2020)

• asistenta platforma studenti 

internationali (Erasmus)

(asociat A10, A11)

• Rapoarte și statistici de 

utilizare a platformei

• Procedura privind raportarea 

activității online având ca 

suport platforma instituțională
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Activități
și rezultate 4

Activitatea 12 Elaborarea unei proceduri care să asigure evaluarea și monitorizarea

modului de utilizare a tehnologiilor și a platformei educaționale instituționale

Activitatea 13 Dezvoltarea unui modul de management digital al documentelor

Activitatea 14 Participarea studenților, la un atelier de instruire privind etica și 

deontologia academică și de utilizare a resurselor semi-automate de verificare și evitare

a plagiatului

Rezultat 13

Rezultat 14

Rezultat 15 Rezultat 16

(asociat A12)

• Proceduri privind derularea 

activității de evaluare, finalizare a 

studiilor (licență, master, 

doctorat), admitere (master, 

doctorat)

(asociat A12)

• Chestionar de evaluare a 

uzabilității

• Realizarea unei comparații 

față de rezultatele din 2019

(asociat A13)

• structură Team - pentru 

managementul documentelor 

finalizare studii (licență/master) 

care sa cuprinda toate

etapele: inrolare online, incarcare

lucrare și declaratii, programare

sustinere, incarcare prezentare, 

organizare sustinere online

(asociat A14)

• In perioada martie – octombrie 

2020 testare funcționalități 

integrate MS Teams și Turnitin

(3283 utilizatori au folosit 

aplicația)

• Sesiuni de prezentare și tutorial

de utilizare
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Buget

63%

37%

Male

Female

# Capitol Valoare

I. Cheltuieli de personal din care: 190.786,00

Management 25.877,00

Echipa implementare (include 49 cadre didactice UTCN) 164.909,00

II. Cheltuieli materiale 82,910.00

III. Alte cheltuieli eligibile 46,303.90

IV Alte cheltuieli finanțate din VP UTCN (cofinanțare) 50,000.00

TOTAL PROIECT 370,000.00



Echipa CNFIS-FDI-2020-0064 Contact: Orza.Bogdan@campus.utcluj.ro


