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RAPORT FINAL DE IMPLEMENTARE
a proiectului nr. CNFIS-FDI-2021-0598

" Platfiormă integrată pentru îmbunătăţirea calităţii procesului didactic, prin
digitalizarea activităţilor de respectare a eticii şi integrităţii academice, de

urmărire a angajabilităţii absolvenţilor"

ACTIVITĂTI SI REZULTATE ASUMA_TE

0biectivele proiectului:

01.  Dezvoltarea  unui  repozitoriu  destinat lucrărilor de  disertaţie si  de  diploma  care  să
cuprindă lucrările de finalizare  susţinute  de  studenţi în ultimii  2  ani şi  să fie  disponibil

pentru stocarea şi verificarea similitudinii pentru următorii 5 ani.
02. Instruirea pe platforma www.edu.tuiasi.ro a coordonatorilor programelor de studii de
licenţă şi masterat, precum şi a unui număr de 30 persoane, reprezentând cele 11 facultăţi
ale universităţii, în vederea utilizării aplicaţiei pentru stocarea lucrărilor de finalizare pe

platfo-ă.
03. Dezvoltarea şi integrarea pe www.edu.tuiasi.ro a unei aplicaţii de verificare antiplagiat
a lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat, instruirea personalului din cele
11 facultăţi pe platforma www.edu.tuiasi.ro;
04.   Dezvoltare   unui   aplicaţii   informatice   pentru   urmărirea   evoluţiei   în   carieră   a
absolvenţilor universităţii;
05.  Dezvoltarea şi utilizarea unei platforme de training studenţi doctoranzi găzduită pe

platforma www.edu.tuiasi.ro
06. Continuarea instruirii postuniversitare inteme in cadrul CEEA-CENTER înfiinţat prin

proiectul  CNFIS-FDI-2018-0479,  a  personalului  didactic  necesar  implementării  OMEN
3.131/30.01.2018  şi  a  cadrelor  didactice  tinere  în  domeniul  metodelor  de  predare,
normelor de etică, dreptului proprietăţii intelectuale şi verificării antiplagiat.

Activităţi asumate:

AS1.  Management  proiect  -  Coordonarea  implementării  proiectului  în  ansamblu  şi  a
utilizării resurselor sale umane, materiale şi financiare în mod eficient, cu scopul atingerii
scopului propus prin cele 6 obiective.
AS2. Achiziţii de bunuri şi servicii necesare implementării proiectului
Pregătirea  şi  derularea  procedurilor de  achiziţie  de  echipamente  Şi materiale  necesare
dezvoltării platformei integrate, achiziţia dreptului de utilizare a platformei online Google



Workspace for Education şi achiziţia de produse de birotica şi consumabile necesare bunei
desfăşurări a cursurilor de formare a cadrelor didactice si instruire pe platforma
AS3. ldentificarea spaţiilor de amplasare a echipamentelor
AS4. Selecţie grup ţintă pentru instruire personal care să introducă în platformă lucrările
de finalizare a studiilor din ultimii 2 ani
AS5.  Selecţie  grup  ţintă  pentru  instruirea  coordonatorilor  de  programe  de  studii  /
secretarilor comisiilor de finalizarea a studiilor în scopul utilizării platformei dezvoltate
AS6.  Evaluare,  testare,  validare  proiect  tehnic  pentru  soft  de  stocare  a  lucrărilor  de
finalizare şi pentru soft de şcolaritate
AS7. Selecţia unui grup ţintă format din studenţi de la programe de licenţă şi instruirea în
scopul încărcării lucrărilor de finalizare pe platformă
AS8. Elaborare aplicaţie informatică pentru studiul angajabilităţii absolvenţilor
AS9.  Testarea  modului  de  utilizare  a  softului  de  urmărire  a  evoluţiei  în  carieră  a
absolvenţilor
AS10. Completarea platformei dezvoltate cu lucrările de finalizare a studiilor de licentă si
masterat din ultimii 2 ani
AS11. Dezvoltarea platforme de training pentru studenţii doctoranzi
AS12. Workshop-uri pentru studenţii doctoranzi la nivelul CSUD
AS 13. Perfecţionarea internă a cadrelor didactice/cercetătorilor în domeniul metodelor noi
de predare, normelor de etică, dreptului proprietăţii intelectuale şi verificării antiplagiat
AS 14.Raport privind înfiinţarea platformei repozitoriu
AS15. Raport privind soft si platformă urmărire absolvenţi;
AS16. Diseminare rezultate

REZULTATE OBŢINUTE

Raport  privind  înfiinţarea  platformei  repozitoriu,  operaţionalizarea  platformei  şi   instruirea

privind utilizarea platformei

RO1. Au avut loc 3 întâlniri de lucru organizate şi desfăşurate, 3 sesiuni de selecţie cursanţi, 1
raport elaborat şi diseminat.
Valoarea totală a cheltuielilor de personal asigurată din fonduri MEC a fost de 219.969 lei din
care 41.999 lei cheltuieli de management.

R02. S-au achiziţionat echipamente şi materiale necesare dezvoltării platformei integrate, s-a
achiziţionat dreptul de utilizare a platformei online Google Workspace for Education şi produse
de  birotica  si  consumabile  necesare  bunei  desfăşurări  a  cursurilor  de  formare  a  cadrelor
didactice si instruire pe platforma.
Valoarea totală a acestor contracte a fost de 214 000 lei din care 160 000 lei din fonduri MEC iar
60 000 lei cofinanţare TUIAsl din fonduri proprii.

R03.   Au   fost   identificate   spaţii   pentru   amplasarea   echipamentelor   utilizate   în   cadrul

platfomelor.
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Astfel:  la  biroul  acte  de  studii  va  fi  amplasată  o  imprimantă  performantă  pentru  listarea
documentelor  de  studii,  la  departamentul  pentru  asigurarea  calităţii  baza  materiala  va  fi
completată  cu  un  sistem  de  stocare  a  datelor  şi  2  calculatoare,  iar  alte  echipamente  vor  fi
amplasate in 6 puncte de biblioteca, prorectoratul didactic si de asigurarea calităţii, secretariatul

Şcolii doctorale, laboratoare din cadrul unor facultăti.

R04. La nivelul facultăţilor, în cursul lunii septembrie, s-a efectuat selecţia celor 10 de cadre
didactice care vor fi instruite pentru folosirea platformei unde urmează a fi introduse lucrările
de licenţă şi disertaţie din ultimii 2 ani; Pe data de 19 noiembrie a avut loc o intalnire cu cadrele
didactice selectate, la care au fost comunicate obiectivele acestei etape şi modul în care se va
lucra pentru finalizarea obiectivului propus.
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R05. În scopul utilizării platformei dezvoltate cele 10 cadre didactice selectate din facultăţi au
fost instruite şi lucrează împreună cu secretarii comisiilor de finalizare a studiilor la colectarea

şi încărcarea pe platformă a  lucrărilor de diplomă şi disertaţie.
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R06  0biectivul  ester îndeplinit,  softul de stocare a lucrărilor de finalizare a fost testat şi este
funcţional.
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R07. Grupul ţintă a fost selectat şi studenţi de la programele de studii de licenţă şi masterat, au
fost informaţi cu privire la posibilitatea de a introduce şi a verifica lucrările  de finalizare pe

platformă.

RO8.  Cu  sprijinul  prorectoratului  şi  departamentului  de  informatizare  a  fost  implementată
această platformă.
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RO9. Este în curs de desfăşurare activitatea de verificare a modului de utilizarea platformei.
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RO10. Se află în curs de desfăşurare procesul de colectare centralizată a lucrărilor de finalizare
a studiilor, este o activitate ce va continua şi în următorii ani.

RO11.  Platforma  de  training  pentru  studenţii  doctoranzi,  denumită  "ScsJ`Lmz`  frc!J.nJ.J?g  stL/dJ.J`

doctorcr/e" a fost implementată şi este vizibilă (accesabilă cu parolă de către studenţii doctoranzi
ai  TUIASI)  pe  site-ul  edu.tuiasi.ro  la  linkul:  https://edu.tuiasi.ro/course/view.php?id=4931,
Platforma de training online Sesiuni training studii doctorale este structurată pe patru module
de training principale:

•   Redactare lucrări ştiinţifice
•   Abordarea unui program ştiinţific
•   Tezade doctorat
•   Planificarea carierei după susţinerea tezei de doctorat

Seminariile s-au desfăşurat în două etape, şi anume:
- online pe una din platformele agreate ale TUIASI, fiind înregistrate. Fiecare seminar a durat

60 minute şi a constat într-o prelegere de 40 minute şi 20 minute discuţii libere. În urma
fiecărui seminar a rezultat o prelegere înregistrată şi un document în formatul agreat de
fiecare trainer (ex: format pdf, powerpoint etc).

- prezentările au fost găzduite pe platforma de training (edu.tuiasi.ro) care este dezvoltată în

acest scop şi va oferi accesul permanent, pe bază de cont instituţional, tuturor studenţilor
doctoranzi la seminariile desfăşurate.
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R012. În cadrul evenimentului generat prin acest proiect, eveniment denumit "Sesr'u7?i. fraz.J7J.ng
scudJ.i. docforcr/e'', au fost anunţate pe site două workshop-uri destinate trainingului studenţilor
doctoranzi din TUIASI. Astfel, evenimentul online a avut loc în perioada 6 -15 decembrie 2021,
cuprinzând:

-  Abordarea  secţiunii   de  ``SfacJi`L//  acfL/a/  a/  cercecări.J"   din  cuprinsul  tezei   de  doctorat,

6.12.2021:

http://www.doctorat.tuiasi.ro/doc/Evenimente/Webinar_6°/o20dec°/o202021.pdf
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-    SCRIERE    ACADEMICA:    pasi    pentru    redactarea    unui    articol    stiintific,    15.12.2021:

_h_ttp:././www.doctorat.tuiasi,ro/doc/Evenimente/Webinarl5%20dec°/0202021.Ddf.

Eiiiil,jli-iii-iiiiiillil-Ii-i-___-Ţ:::E
R013. În perioada 05.11.2021 -27.11.2021 s-au programat şi susţinult online orele de curs cu
cele  24  cadre  didactice/cercetători  care  vor  fi  instruite  pentru  aprofundarea  metodelor
interactive  Şi  creative  de  predare  -  învăţare  -  evaluare  prin  frecventarea  cursurilor  de

perfecţionare psihopedagogică.
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R014.Raport privind înfiinţarea platformei repozitoriu -Platforma este funcţională iar raportul
va fi întocmit după introducerea lucrărilor din anii anteriori.

R015. Raport privind soft si platformă urmărire absolvenţi -Raportul este în curs de redactare,
urmeaza finalizarea lui cu date concrete privind aplicarea.

R016.    Diseminarea   proiectului   s-a   realizat   prin   publicarea   pe   site-ul   universităţii   a
RAPORTULUI    FINAL    DE    IMPLEMENTARE    a    proiectului    nr.    CNFIS-FDI-2021-0598
" Platfiormă integrată pentru îmbunătăţirea calităţii procesului didactic, prin digitalizarea

activităţilor de respectare a eticii şi integrităţii academice, de urmărire a angajabilităţii
abso/ve7ifz.Jor" si transmiterea acestuia la CNFIS.

MANAGER PR0IECT,

Prof.univ.dr.ing. NECULAI EUGEN SEGHEDIN
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