UNIVERSITATEA CREŞTINǍ “DIMITRIE CANTEMIR”
SERVICIUL DE INFORMATICǍ

RAPORT
privind evaluarea internă a calităţii activităţii
Serviciului IT şi informatizarea activităţilor
didactice şi administrative din cadrul UCDC
A. Serviciul IT. Prezentare generală
I. Înfiinţare şi funcţionare
Serviciul IT este o structură universitară înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii şi
Cartei Universităţii pentru promovarea şi susţinerea informatizării activităţilor didactice
conform exigenţelor învăţământului universitar modern şi de calitate şi a activităţilor
administrative conform cerinţelor unui management corespunzător procesului de învăţământ
actual, Serviciul IT fiind în subordinea conducerii Universităţii.
II. Misiune şi obiective
Misiunea generală a Serviciului IT este de a fundamenta, implementa şi urmări
realizarea politicii informatice a Universităţii, în scopul asigurării unei structuri şi organizări
instituţionale capabile să analizeze, asimileze şi să valorifice facilităţile oferite de societatea
informaţională, necesare pentru creşterea performanţelor procesului de învăţământ şi cercetare
şi îmbunătăţirea managementului activităţilor administrative.
Obiectivele principale, prin care se concretizează misiunea generală a Serviciului IT,
constau în:
• urmărirea consecventă a evoluţiei performanţelor în domeniul tehnologiilor
informatice şi recomandarea adaptării corespunzătoare a sistemului informatic din
Universitate la creşterea volumului şi complexităţii activităţilor din domeniul
învăţământului, cercetării şi managementului instituţional;
• analiza, documentarea, selectarea şi recomandarea implementării unui sistem
informatic integrat care să corespundă unei viziuni globale de analiză, proiectare şi
realizare a unui sistem informatic performant, care să satisfacă pe deplin şi operativ
cerinţele informaţionale ale procesului de învăţământ, managementului instituţional,
precum şi cerinţele de raportare a informaţiilor către sistemele din afara Universităţii şi
de acces la informaţii din alte sisteme;
• participarea la organizarea şi prezentarea unor activităţi şi structuri de învăţământ
universitar, de cercetare şi de administrare, care necesită analiza, proiectarea, realizarea
şi folosirea de sisteme informatice;
• analiza ofertelor de tehnică de calcul şi produse program de la firme recunoscute şi
apreciate pe piaţa din domeniul informatic de alţi beneficiari şi recomandarea
achiziţionării acestora în conformitate cu realizarea politicii de informatizare existentă
în Universitate;
• asigurarea întreţinerii în stare de funcţionare a PC-urilor şi mijloacelor aferente
acestora (imprimante, scanere) din laboratoarele de informatică şi alte compartimente
din Universitate;
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verificarea permanentă a stării produselor software instalate şi a eficienţei programelor
antivirus, de care depind posibilităţile de folosire a PC-urilor instalate, pentru a
corespunde cerinţelor impuse de desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative
din Universitate;
verificarea permanentă a stării infrastructurii reţelei de calculatoare din Universitate în
scopul prevenirii şi, eventual, înlăturării unor disfuncţionalităţi care pot apărea pe
parcurs ca urmare a suprasolicitării şi extinderii utilizatorilor conectaţi la reţea;
acordarea de asistenţă de specialitate, hardware şi software, pentru folosirea adecvată a
tehnologiilor informatice în procesul didactic şi în cercetarea ştiinţifică din
Universitate;
întreţinerea în stare de funcţionare a instalaţiei de teleconferinţă pentru a asigura în
mod corespunzător comunicarea on-line în sistem duplex între sediul central (senat,
preşedinte, rector) şi conducerile facultăţilor din ţară;
asigurarea, întreţinerea şi gestionarea resurselor hardware şi software necesare pentru
menţinerea în starea de funcţionare a PC-urilor şi echipamentelor aferente acestora
instalate în laboratoarele de informatică şi în celelalte compartimente din Universitate.
III. Organigrama Serviciului IT

•

Serviciul IT are o structură (organigramă - fig.1) alcătuită din:
şef serviciu (Adrian Sava), având atribuţii de organizare, coordonare şi control a
întregii activităţi din serviciu, proiectarea site-ului UCDC, menţinerea în funcţiune a
sistemului informatic existent, dezvoltarea unor noi componente ale sistemului
informatic; este subordonat Preşedintelui UCDC;
Preşedinte UCDC

Laborant

Inginer de depanare

Inginer de sistem

Inginer de sistem

Administrator BD

Şef Serviciu IT

Fig. 1. Organigrama Serviciului IT
•

administrator bază de date (Maria Ghiţă) având atribuţii privind întreţinerea
programelor şi gestiunea bazei de date de la secretariate, componentele sistemului
informatic privind: examenele de licenţă, de admitere şi de disertaţie, casierie,
cercetare ştiinţifică şi întreţinerea site-ului Universităţii;
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inginer de sistem (Radu Mocanu), având atribuţii referitoare la întreţinerea
programelor şi gestiunea bazei de date pentru programele de masterat, la funcţionarea
în mod corespunzător a instalaţiei de videoconferinţă;
• inginer de sistem (Marius Apetrei), având atribuţii privind întreţinerea aplicaţiilor de
salarii, conturi studenţi, exploatarea aplicaţiei de contabilitate, pregătirea fişierelor de
tip text pentru publicarea pe site a informaţiilor referitoare la revistele UCDC,
conferinţe etc.;
• inginer de depanare (Laurenţiu Tudor), având atribuţii privind întreţinerea în stare de
funcţionare a instalaţiilor video şi de sunet şi de verificare a funcţionării PC-urilor;
laborant (Ana-Maria Mocanu), având atribuţii privind întreţinerea în funcţiune a PC-urilor din
laboratoarele de informatică, întreţinerea şi, după caz, reinstalarea produselor software şi
gestionarea accesului în laboratoarele de informatică
•

IV. Activitatea Serviciului IT
Având în vedere: diversificarea şi creşterea continuă a complexităţii activităţilor
(didactică, ştiinţifică, de cercetare, administrativă etc.) din UCDC, determinate de cerinţele
învăţământului superior modern şi de evoluţia către societatea cunoaşterii; creşterea
performanţelor tehnice şi de exploatare ale calculatoarelor (PC-urilor), ca urmare a realizărilor
deosebite în domeniul tehnologiilor informatice de vârf; evoluţia rapidă şi diversificarea
software-ului (de bază şi de aplicaţii), ca urmare a dezvoltării mediilor şi platformelor de
programare; întregul colectiv al Serviciului IT a trebuit şi trebuie să rezolve o diversitate de
probleme specifice domeniului informatic, care, în funcţie de cerinţe, perioade de timp etc., se
pot împărţi în:
• probleme de dezvoltare şi mentenanţă a sistemului informatic integrat (software şi
hardware);
• probleme de dezvoltare prin introducerea în cadrul sistemului informatic existent a noi
componente (aplicaţii);
• probleme de actualizarea informaţiilor în spaţiul web şi de popularizare on-line a
informaţiilor.
Problemele de dezvoltare şi mentenanţă a sistemului informatic integrat, sintetic
prezentate, constau în:
• întreţinerea componentelor sistemului de gestiune şi management universitar:
− modulul de secretariat (înscrieri, gestiune studenţi, examene, plan de
învăţământ, rapoarte şi statistici la nivel de facultate şi universitate, examene de
licenţă şi disertaţie, publicare note pe Internet;
− modulul de administrator (gestionează sistemul informatic la nivel de
administrator – securitate date, autorizare utilizatori etc.);
− modulul de casierie (gestiune taxe de şcolarizare şi taxe de examinare şi
integrarea cu modulele de secretariat şi contabilitate);
− modulul de contabilitate (evidenţa financiar–contabilă);
− modulul de publicare a informaţiilor în spaţiul web (afişarea informaţiilor în
conturile studenţilor în vederea accesării acestora în regim on-line);
− modulul de examen de licenţă (gestiunea automată a extragerii informaţiilor
din baza de date pentru subiectele de la proba scrisă, evidenţa rezultatelor
obţinute la proba scrisă şi la susţinerea lucrării de licenţă, afişarea rezultatelor
finale);
• întreţinerea stării de funcţionare a reţelei de calculatoare din cadrul UCDC;
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•
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verificarea şi întreţinerea staţiilor de lucru ale reţelei (PC-uri din cadrul
secretariatelor, departamentelor, laboratoarelor de informatică etc.);
reinstalarea şi configurarea sistemelor de operare şi componentelor software-ului
aplicaţiv şi mediilor de dezvoltare etc.;
devirusarea PC-urilor existente în laboratoare şi în celelalte compartimente ale
UCDC cu programul antivirus Kaspersky;
exploatarea sistemului de videoconferinţă pentru comunicarea video şi fonică între
sediul din Bucureşti şi facultăţile din provincie;
dezvoltarea unor componente care să folosească resursele informaţionale necesare
pregătirii on-line a studenţilor de la forma de învăţământ FR;
întreţinerea videoproiectoarelor din sălile de curs (curăţare filtre, reglare imagine,
verificare cablu de conectare etc.).

Problemele de dezvoltare prin introducerea în cadrul sistemului informatic existent a
unor noi componente (aplicaţii) sintetic prezentate, constau în:
• implementarea unor noi programe pentru gestiunea informaţiilor legate de
cercetarea ştiinţifică;
• analiza şi proiectarea unor componente care să gestioneze relaţiile UCDC cu alte
universităţi (parteneriate);
• analiza şi proiectarea unor componente pentru gestiunea cadrelor didactice ale
UCDC (titulari şi asociaţi);
• reconfigurarea reţelei existente;
• realizarea unor tablouri de bord pentru activitatea managerială la nivel de
universitate/facultate/departament/institut de cercetare ştiinţifică.

B. Informatizarea activităţilor didactice şi administrative din centrul
universitar Bucureşti
I. Dotarea cu tehnică de calcul
Componentele reţelei utilizată în scop didactic
În prezent, dotarea cu sisteme de calcul (PC-uri, sisteme de operare şi pachetul integrat
de aplicaţii MS Office în variantele XP, 2003 şi 2007) a laboratoarelor de informatică este
prezentată în tabelul 1.
În afara calculatoarelor conectate în cadrul reţelei, în cadrul activităţilor didactice se
mai utilizează şi laptop-uri pentru cursurile care folosesc ca suport prezentări multimedia
realizate în Power Point.
Dotarea altor compartimente conectate în cadrul reţelei de calculatoare
În afară de PC-urile din cadrul laboratoarelor de informatică, în UCDC mai există un
număr de 210 PC-uri de diferite tipuri folosite de conducerea Universităţii, a facultăţilor, a
departamentelor, de secretariatele facultăţilor, de centrele de cercetare şi de alte
compartimente (contabilitate, casierie, administrativ, oficiul juridic, bibliotecă etc.). Pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cercetare din cadrul UCDC s-au mai achiziţionat
din fonduri obţinute din contractele de cercetare sisteme de calcul şi echipamente cu
caracteristici performante, folosite exclusiv în activitatea de cercetare ştiinţifică.
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Tabel 1
DOTAREA LABORATOARELOR DE INFORMATICA
Nr.
laborator

Caracteristici tehnice

1

Pentium ® Dual-Core CPU E5200@
2.50 GHz 2.40 Ghz /
RAM 2039 Mb / Sistem Tipe 32-Bit
Operating System / No Flopy //
DVD-ROM
Pentium ® Dual-Core CPU E5200@
2.50 GHz 2.40 Ghz /
RAM 2039 Mb / Sistem Tipe 32-Bit
Operating System / No Flopy //
DVD-ROM
Celerom ® CPU 2.80 GHz , 2.79 GHz
/ 512 MB of RAM / 80 GB / Flopy /
DVD-ROM
Pentium Dual CPU E2160@ 1.80 GHz
/ 0.98 GB of RAM / 160 GB / DVDRW / No Flopy
Pentium Dual CPU E2160@ 1.80 GHz
/ 0.98 GB of RAM / 160 GB / DVDRW / No Flopy

2

3

4

multimedia

Sistem de operare

MS
Office

Nr.
PC-uri

Windows Vista/
System Type 32-bit

Microsoft
Office
2007

19

Windows Vista/
System Type 32-bit

Microsoft
Office
2007

12

Windows XP/
Service
Pack-3
Windows Vista/
System Type 32-bit

Microsoft
Office
2007
Microsoft
Office
2007
Microsoft
Office
2007

Windows Vista/
System Type 32-bit

16

13

9

Alte compartimente dotate cu tehnică de calcul
În afara de PC-urile din laboratoarele de informatică, în Universitate mai există un
număr de 209 de PC-uri de diferite tipuri folosite de conducerea Universităţii, a facultăţilor, a
departamentelor, de secretariatele facultăţilor şi de masterat, de centrele de cercetare şi de alte
compartimente (contabilitate, casierie, administrativ, oficiul juridic, bibliotecă etc.).
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cercetare din cadrul UCDC s-au
mai achiziţionat din fonduri obţinute din contractele de cercetare sisteme de calcul şi
echipamente cu caracteristici performante, folosite exclusiv în activitatea de cercetare.
Componente pentru gestionarea reţelei de calculatoare
Reţeaua de calculatoare din cadrul UCDC este gestionată de un server pe care este
instalat sistemul de operare Linux, un calculator prin intermediul căruia se realizează logarea
utilizatorilor (calculator pe care este instalat sistemul de operare Windows 2000 Server). Tot
în această reţea funcţionează, ca software de aplicaţie, sistemul LEX, folosit de persoanele din
domeniul juridic.
Pe lângă aceste componente, în cadrul reţelei mai există încă două servere: unul pentru
RMU (Registrul Matricol Unic) şi altul pentru sistemul de gestiune şi management universitar
(aplicaţie ce se găseşte instalată pe calculatoarele din cadrul secretariatelor facultăţilor
UCDC).
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II. Activităţi didactice şi de cercetare informatizate
Cursuri şi aplicaţii practice la disciplinele de Informatică şi alte discipline
În cadrul facultăţilor se predau cursuri din domeniul informaticii, personalizate în
funcţie de cerinţele de utilizare IT a studenţilor şi masteranzilor, care necesită şi susţinerea
unor ore de laborator pentru realizarea aplicaţiilor practice.
Activităţi de cercetare ştiinţifică ce utilizează tehnică de calcul
În cadrul UCDC se desfăşoară o intensă activitate de cercetare ştiinţifică, structurată pe
institutele constituite la nivel de facultăţi şi la nivel de universitate. Acestea beneficiază de o
dotare adecvată activităţii de cercetare, formată din PC-uri de ultimă generaţie, performante,
achiziţionate din fonduri obţinute din contractele de cercetare, pentru acoperirea a trei
componente fundamentale: cercetarea fundamentală şi aplicativă, dezvoltarea şi inovarea.
De asemenea, un aport semnificativ la efectuarea acestor activităţi revine şi Serviciului
IT prin: crearea şi întreţinerea paginilor web ale site-ului UCDC, întreţinerea în stare de
funcţiune a tehnicii de calcul, acordarea de asistenţă tehnică (hardware şi software).

III. Sistemul de comunicare al Universităţii cu facultăţile din ţară
Sistemul de videoconferinţă
În prezent, UCDC beneficiază de o reţea virtuală proprie (VPN), conectată prin fibră
optică la RoEduNet. Pe reţeaua VPN universitatea are implementat un sistem de
videoconferinţă de ultimă generaţie (fig.2), care permite interacţiunea rapidă şi la nivel
calitativ superior între membrii Senatului, ai consiliului de administraţie şi a altor persoane din
toate locaţiile universităţii.

Fig. 2 Sistemul de videoconferinţă al Universităţii
Reţea virtuală conectează, tot prin fibră optică, sediul din Bucureşti al UCDC cu
facultăţile din oraşele Timişoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Braşov şi Constanţa şi permite
comunicarea şi transferul de informaţii între aceste locaţii.
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Această reţea permite accesarea resurselor informaţionale şi serviciilor mediului
Internet, de aceea este utilă cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, precum şi altor
angajaţi ai Universităţii. De asemenea, acest sistem de videoconferinţă asigură toate
facilităţile tehnologice necesare pentru dezvoltarea învăţământului la distanţă, învăţământului
avansat distribuit şi învăţământului electronic. De asemenea, la nivelul reţelei VPN sunt
asigurate, prin intermediul unui avizier virtual, servicii de informare pentru cadre didactice,
studenţi, masteranzi şi angajaţi ai universităţii, servicii de e-mail, forum de discuţii etc.
IV. Sistemul de gestiune şi management universitar
Sistemul informatic de evidenta a studenţilor şi masteranzilor din cadrul UCDC este
compus din aplicaţii de tip client server, aplicaţii ce permit gestionarea centralizata a datelor
de scolarizare, personale, dar şi a celor financiare. Iniţial, sistemul a fost implementat la
Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, fiind o soluţie fiabilă de gestiune şi
management universitar. Dovedindu-şi eficienţa a fost adaptat pentru a putea fi implementat şi
în toate facultăţile UCDC din centrul universitar Bucureşti.
Modulele sistemului (secretariat, administrator, caserie, contabilitate, web) sunt
prezentate schematic în fig. 3. Pentru aceste module vor fi prezentate principalele facilităţi şi
elemente de interfaţă.

SISTEMUL DE GESTIUNE ŞI
MANAGEMENT UNIVERSITAR

Modulul
Secretariat

Modulul
Caserie

Modulul
Contabilitate

Modulul
Web

Modulul
Administrator

Fig.3 Arhitectura sistemului informatic
1.

Modul secretariat

Include componentele folosite pentru
gestiunea studenţilor şi masteranzilor.
Pentru lansarea programului se acceseaza
icon-ul aferent aplicaţiei aflat pe desktop.
Deoarece accesul la program este securizat,
utilizatorul trebuie sa introducă un cont de
utilizator şi o parola în fereastra prezentată în fig.
4, aceste date fiind furnizate de către serviciul IT
Fig. 4 Accesul pe bază de parolă
pentru fiecare utilizator în parte.
În cadrul aplicaţiei, pentru orice operaţie,
navigarea se face cu ajutoul mouse-ului dând click pe tabul afişat în cadrul interfeţei (fig. 5).
Pentru operaţii legate de înscrierea studenţilor şi masteranzilor se selectează tabul „Înscrieri”
şi aici pot fi efectuate operaţii ca: înscriere la examenul de admitere pentru studenţi şi
masteranzi, operaţii legate de înscriere a studenţilor şi masteranzilor în an superior, înscrierea
studenţilor în an suplimentar, înscrierea studenţilor repetenţi, înscrierea studenţilor noi veniţi
prin transfer, sau a studenţilor reînmatriculaţi.
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Fig.5 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Înscrieri

Fig.6 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Studenţi
Pentru orice operaţii legate de gestionarea situaţiei şcolare a studenţilor se accesează
tabul „Studenţi” (fig. 6). în fereastra deschisa se pot efectua operaţii legate de căutare a fişei
studentului după nume sau matricola, pot fi scoase diferite tipuri de adeverinţe, se pot
modifica stările sau grupele studenţilor, ordinea materiilor în fisa studentului. Datele personale
ale studenţilor se introduc şi se gestionează prin selectarea butoanelor „Date personale” şi
„Vizualizare Date Personale” iar pentru a vizualiza situaţia şcolara a studenţilor înmatriculaţi
înainte de anul universitar 2007 se accesează „Căutare student în arhivă”.
În fig.7 este prezentat un exemplu pentru lucru cu Fişa Studentului.

Fig. 7 Lucrul cu Fişa student
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Din fisa studentului pot fi generate automat: adeverinţe, supliment diploma, tipărirea
situaţiei şcolare a studentului, în funcţie de datele selectate ca şablon în fig. 8.

Fig.8 Selectarea şablonului pentru tipărirea documentului
Cataloagele, listele de examen precum şi introducerea notelor în cataloage se
realizează activând tabul Catalog (fig.9). Din fereastra deschisa se pot efectua operaţii
necesare pentru printarea cataloagelor, listelor de examen în funcţie de ani, grupe, discipline.

Fig.9 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Catalog
Vizualizarea materiilor se face activând tabul „Materii” (fig.10).

Fig.10 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Materii
Accesând tabul „Liste” fig. 11 se pot tipări sau exporta în format Word sau Excel mai
multe tipuri de liste cum ar fi: liste an, liste pe grupe, liste pe stare student, liste studenţi cu
toate notele obţinute, liste cu studenţii promovaţi, liste cu adresele şi datele de contact a
tuturor studenţilor.
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Fig.11 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Liste
Selectând tabul „Statistici” (fig. 12) pot fi generate statistici cu totalul studenţilor pe
ani universitari, statistici privind promovabilitatea în funcţie de an de studiu, an universitar,
semestru, credite dar şi statistici în funcţie de vârstă, sex, judeţe, localităţi.

Fig.12 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Statistici
Accesând tabul Altele (fig.13) se pot realiza: operaţii legate de verificarea
corectitudinii datelor personale a studenţilor (cnp, data naştere...), verificări automate ale
notelor şi materiilor studenţilor activând butonul „Verificare note şi materii”.

Fig.12 Elementele interfeţei modulului Secretariat, cu tabul Altele
Prin accesarea butonului „Note Internet” se face automat un export al datelor de
şcolarizare atât pentru studenţi cât şi pentru masteranzi în vederea publicării lor pe Internet
(accesul on-line la aceste date fiind posibil doar cu un cont de utilizator şi o parolă, furnizate
de serviciul IT către utilizatori).
Accesând butonul „Comisii licenţă şi disertaţie”, se pot gestiona toate datele legate de
Comisiile de licenţă şi disertaţie. Înscrierea Candidaţilor la licenţă şi disertaţie cu datele despre
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tema, coordonator şi note se efectuează Accesând butoanele „Candidaţi licenţă” respectiv
„Candidaţi disertaţie”. Accesând butonul „Liste licenţă şi disertaţie”, se pot scote toate
tipurile de liste pentru examenul scris şi listele necesare pentru examenul de susţinere a
lucrării de licenţă sau disertaţie
2. Modul casierie
Modulul de Casierie permite încasarea oricărui fel de taxă chitanţa fiind scoasa pe o
imprimantă fiscală. Înaintea fiecărui examen cu ajutorul aplicaţiei de la casierie pot fi realizate
liste cu studenţii care şi-au plătit restanţele pentru a fi primiţi la examen. Totodată aplicaţia
poate tipări zilnic registrul de casă. Elemente de interfaţă folosite în cadrul modulului Casierie
sunt prezentate în fig. 13-18.

Fig. 13 Interfaţa folosită pentru plată taxă cămin

Fig. 14 Interfaţa folosită pentru operarea taxelor
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Fig. 15 Interfaţa folosită pentru borderou

Fig. 16 Interfaţa folosită pentru vizualizarea încasărilor pentru un student

Fig. 13 Interfaţa folosită pentru identificarea plăţilor

Fig. 17 Interfaţa folosită pentru diferite tipuri de taxe
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Fig. 18 Interfaţa folosită pentru încasare taxă restanţă

3. Modul contabilitate:
Modulul de contabilitate ilustrat prin interfeţele din fig. 19-25 permite gestiunea din
punct de vedere contabil a datelor financiare ale studenţilor şi masteranzilor, dar în acelaşi
timp oferă şi posibilitatea exportului de rapoarte şi situaţii financiare. În aplicaţia de
contabilitate sunt cuprinse astfel toate încasările operate prin casierie, datele fiind actualizate
direct în baza de date a aplicaţiei de contabilitate.

Fig.19 Interfaţa pentru vizualizarea taxelor pe UCDC / perioade
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Fig. 20 Interfaţa generală a modulului Contabilitate

Fig. 21 Interfaţa pentru
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Fig. 22 Interfaţa pentru încasare prin OP a taxei şcolare

Fig. 23 Interfaţa pentru tipărirea unui borderou

Fig. 24 Interfaţa pentru încasare taxă pentru examen restanţă prin OP
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Fig. 25 Interfaţa pentru încasare taxă cămin prin OP
Pe lângă operaţiile prezentate în cadrul interfeţelor din fig. 19-25, în cadrul modulului
sunt realizate, la cerere sau la anumite perioade prestabilite, diferite rapoarte şi situaţii
financiare.
4. Modulul de publicare a informaţiilor în spaţiul web
Acest modul permite secretariatelor facultăţilor să publice în conturile studenţilor şi
masteranzilor datele de şcolarizare ale acestora. Tot prin acest modul se realizează şi
informarea studenţilor şi masteranzilor cu privire la sesiunile de examen, diferite anunţuri etc.

Fig. 26 Interfaţă pentru informare studenţi prin Internet
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Fig. 27 Interfaţă utilizată pentru afişarea în contul studentului prin Internet

5. Modul administrator
Efectuarea tuturor operaţiilor legate de administrarea sistemului informatic se
efectuează numai de către personalul autorizat din cadrul serviciului IT cu drept de
administrator. Ceilalţi utilizatori au drepturi limitate de tip POWER USER. Prin acest modul
se realizează securitatea resurselor informaţionale, atât din punct de vedere a integrităţii, cât şi
confidenţialităţii. În acest sens, multe dintre operaţiile de actualizare globală a bazei de date
(înmatriculări, schimbarea formei de învăţământ etc.) nu pot fi executate în cadrul
secretariatelor, ci numai la nivelul administratorului de sistem.

Fig. 28 Interfaţa modulului administrator

V. Aplicaţia pentru organizarea şi realizarea examenului de licenţă
Pentru desfăşurarea în condiţii de deplină securitate a examenului de licenţă, dar şi
pentru a fi respectat întocmai regulamentul de organizare a examenului de licenţă a fost
realizată o aplicaţie independentă de extragere automată şi în mod complet aleatoriu a
subiectelor pentru examenul de licenţă. Prin această aplicaţie se asigură atât gestiunea
automată a extragerii informaţiilor din baza de date pentru subiectele de la proba scrisă.
Înregistrarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la susţinerea lucrării de licenţă, afişarea
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rezultatelor finale se realizează prin modulul Secretariat a sistemului informatic integrat.
Aplicaţia permite pentru subiectele de tip grilă generarea automată a baremului de corectură
aferent variantei/variantelor extrase pentru subiectele alese în mod aleator din baza de date.
Fiecare facultate îşi poate stabili propriile setări privind: numărul de variante, numărul de teste
grilă etc. Din motive de securitate această aplicaţie se execută independent pe un calculator
care nu este conectat în reţeaua locală sau la Internet, astfel încât confidenţialitatea subiectelor
este asigurată. Principalele elemente ale interfeţei sunt prezentate în fig. 28-29.

Fig. 28 Interfaţa pentru configurarea parametrilor de execuţie a aplicaţiei de licenţă

Fig. 29 Interfaţa pentru actualizarea bazei de date şi generarea variantelor de subiecte
VI. Biblioteca virtuală
O accesare rapidă a unor informaţii necesare pregătirii studenţilor/masteranzilor se
poate realiza şi prin biblioteca virtuală care funcţionează în cadrul UCDC. Accesul se face
prin numărul matricol şi parola utilizator. Principalele elemente de interfaţă sunt prezentate în
fig. 30-32.

Fig. 30 Accesul la biblioteca virtuală

18

Fig. 31 Interfaţa pentru căutarea după numele autorului şi titlul cursului

Fig. 32 Conţinutul informaţional în format digital al cursului selectat
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VII. Aplicaţia de monitorizare a activităţii de cercetare ştiinţifică
În cadrul UCDC, pe lângă activitatea didactică se desfăşoară şi o intensă activitate de
cercetare ştiinţifică. În acest sens, la nivelul universităţii au o fost înfiinţate mai multe institute
de cercetare ştiinţifică, care sunt coordonate unitar prin Consiliul de coordonare a cercetării
ştiinţifice. Pentru evidenţa şi managementul activităţii de cercetare a fost elaborată o aplicaţie
de monitorizare a tuturor activităţilor desfăşurate de fiecare cadru didactic/cercetător ştiinţific
pe linia cercetării, care să ofere operativ informaţii privind fazele proiectelor de cercetare,
participările la conferinţe naţionale şi internaţionale, elaborarea şi publicarea de articole,
lucrări ştiinţifice, studii, monografii, tratate etc.

Fig. 33 Interfaţa generală a aplicaţiei

Fig. 34 Interfaţa care permite introducerea în baza de date a unei teme de cercetare
În fig. 33 este prezentată fereastra principală a aplicaţiei care include butoanele de
accesare a grupurilor de informaţii pentru activitatea de cercetare ştiinţifică: temele de
cercetare, articolele publicate sau aflate în curs de publicare, cărţile publicate în edituri
recunoscute de către un singur autor sau în colaborare, participarea în calitate de coordonator
de subdomeniu sau în calitate de membru în proiectele de cercetare iniţiate în cadrul
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universităţii sau în parteneriat, participarea la sesiunile ştiinţifice naţionale sau internaţionale,
la alte evenimente ştiinţifice de prestigiu. În acest sens, la nivelul aplicaţiei sunt gestionate
informaţiile referitoare la activitatea fiecărui cadru didactic titular sau asociat, astfel încât se
poate vizualiza în orice moment contribuţia pe linia cercetării ştiinţifice. În fig. 33-38 sunt
prezentate principalele elemente ale interfeţelor acestei aplicaţii.

Fig. 35 Interfaţă pentru vizualizarea articolelor publicate sau în curs de publicare

Fig. 36 Interfaţă pentru operarea setărilor
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Fig. 37 Interfaţă pentru introducerea în baza de date a unei cărţi

Fig. 38 Interfaţă pentru introducerea în baza de date a unui cadru didactic
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VIII. Site-ul si subdomeniile UCDC
Deoarece prezenţa pe internet a universităţii este esenţială, mai ales atunci când peste
80% din studenţii UCDC sunt cu vârste de până în 40 de ani, ceea ce inseamna ca majoritatea
studentilor UCDC se informeaza in primul rand din mediul online, au fost refacute in
proportie de 90% paginile web ale facultăţilor, departamentelor, institutelor, dar şi pagina
universităţii dupa cum urmează:
La adresa http://ucdc.ro (fig.39) poate fi vizualizată pagina web a Universităţii Creştine
DIMITRIE CANTEMIR, pagină în care putem găsi pe lângă informaţiile generale despre
universitate (cum ar fi: conducere, evenimente, regulamente, aprecieri, dotări, facilitati) şi
link-uri către toate facultăţile din Bucureşti şi din ţară precum şi link-uri către:
- Institutele de cercetare ale UCDC;
- Departamentele din UCDC;
- Cluburile din UCDC;
- Comisiile din UCDC;
- Servicii din UCDC.

Fig.39 pagina web a UCDC
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La adresa http://management.ucdc.ro, (fig.40) poate fi vizualizată pagina facultăţii de
Management Turistic si Comercial.
Facultatea de Management Turistic şi Comercial asigură un nivel ridicat de pregătire,
ceea ce conferă studenţilor o gamă variată de competenţe profesionale, permiţându-le după
absolvire, încadrarea ca specialişti din domeniul turismului si administrarea afacerilor.

Fig.40 pagina web a facultăţii de Management Turistic si Comercial
La adresa http://rei.ucdc.ro, (fig.41) poate fi vizualizată pagina facultăţii de Relaţii
economice Internaţionale.
Nivelul ridicat de pregătire asigurat de Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
conferă studenţilor o gamă variata de competenţe profesionale, ceea ce le permite acestora,
dupa absolvire, încadrarea ca specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale

Fig.41 pagina web a facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale
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La adresa http://fbc.ucdc.ro, (fig.42) poate fi vizualizată pagina facultăţii de Finanţe
Bănci şi Contabilitate
Pregătirea generală şi de specialitate asigură absolvenţilor competenţele necesare
pentru a-şi desfăşura activitatea în bănci comerciale, societăţi de asigurări şi reasigurări,
societăţi de valori mobiliare, Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile sale teritoriale, Garda
Financiară, Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Fig.42 pagina web a de Finanţe Bănci şi Contabilitate
La adresa http://lls.ucdc.ro, (fig.43) poate fi vizualizată pagina facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie
Cantemir" organizează cursuri pentru urmatoarele secţii: engleză, franceză, germană, arabă,
italiană, japoneză, spaniolă, română, rusă, turcă, chineză.

Fig.43 pagina web a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
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La adresa http://istorie.ucdc.ro, (fig.44) poate fi vizualizată pagina facultăţii de Istorie

Fig.44 pagina web a facultăţii de Istorie
La adresa http://fse.ucdc.ro, fig.45 poate fi vizualizata pagina facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din UCDC asigură calificarea profesională în
specializări aferente domeniului educaţional, sub aspect teoretic şi aplicativ, corespunzatoare
nevoii identificate la nivelul instituţiilor de învatamânt preuniversitar.

Fig.45 pagina web a facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei
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La adresa http://ucdc.ro/sja, (fig.46) poate fi vizualizată pagina facultăţii de Ştiinţe
Juridice şi Administrative.
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative asigură un nivel ridicat de pregătire,
ceea ce conferă studenţilor o gamă variată de competenţe profesionale, permiţându-le acestora,
după absolvire, încadrarea ca specialişti în domeniul juridic pentru absolvenţii de la
specializarea Drept şi funcţionari în cadrul Administraţiei Publice Centrale şi Locale pentru
absolvenţii de la specializarea Administraţie Publică

Fig. 46pagina web a facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative

La adresa http://marketing.ucdc.ro, (fig.47) poate fi vizualizată pagina facultăţii de
Marketing.
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Facultatea de marketing asigură un nivel ridicat de pregătire, ceea ce conferă
studenţilor o gamă variată de competenţe profesionale, permiţându-le dupa absolvire
încadrarea ca specialişti în domeniul marketingului.

Fig.47 pagina web a facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei
La adresa http://masterate.ucdc.ro, (fig.48) poate fi vizualizată pagina generală a
masteratelor
Această formă de învatamânt asigură calificarea graduaă a specialiştilor cu studii
superioare şi permite angajarea lor în spaţiul Uniunii Europene pe baza creditelor
transferabile.

Fig.48, pagina web a masteratelor, din
cadrulpoate
UCDCfi vizualizată pagina
(fig.49)
La adresa http://ucdc.ro/departament-ifr.html
Departamentului de ID/IFR.
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Învaţământul cu Frecvenţă Redusă (ID/IFR) din UCDC este un proces educaţional care
pune la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ cu urmatoarele caracteristici:
- separarea în timp şi/sau spaţiu a studenţilor în raport cu facultatea care oferă programe de
studiu IFR, a studenţilor faţă de resursele de învăţământ şi cadre didactice;
- interacţiunea între studenţi, între studenţi şi facultate, între studenţi şi resursele de
învăţământ. Toate acestea se realizează prin mai multe medii de comunicare bidirectionale.

Fig.49, pagina web a Departamentului ID/IFR din cadrul UCDC
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La adresa http://ucdc.ro/departament-relatii-internationale.html , (fig.50) poate fi
vizualizată pagina Departamentului de Relaţii internaţionale.
Departamentul de Relaţii Internaţionale a fost înfiinţat din dorinţa de deschidere a
Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" (UCDC) către instituţii academice şi ştiinţifice din
întreaga lume, din necesitatea de integrare în circuitul internaţional al valorilor culturale şi de
conectare la reţeaua universitară internaţională.

Fig.50, pagina web a Departamentului de Relaţii Internaţionale din UCDC
La adresa http://ucdc.ro/departament-pregatirea-personalului-didactic-prezentare.html
, (fig.51) poate fi vizualizată pagina Departamentului de Pregătire a personalului didactic.
Prin modul sau de organizare şi funcţionare, DEPARTAMENTUL este o structură
instituţională menită să asigure oferte de formare, consultanţă şi expertiză în domeniul
formării iniţiale şi continue a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care optează
pentru cariera didactică.

Fig.51, pagina web a Departamentului de Pregătire a personalului didactic din cadrul UCDC
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La adresa http://iido.ucdc.ro , fig.52 poate fi vizualizată pagina Institutului
Internaţional pentru Drepturile Omului.
Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO) este o structură universitară de
studii şi cercetare, în cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", şi are ca scop
cercetarea ştiinţifică, participarea la programe de cercetare ştiinţifică naţionale, europene şi
mondiale în domeniul drepturilor omului, precum şi cooptarea în activităţile sale a unor
persoanalităţi din domenii cât mai variate, entru cunoaşterea şi cercetarea ştiinţifică a
principiilor drepturilor omului.

Fig.52, pagina web a Institutului Internaţional pentru Drepturile Omului
La adresa http://ucdc.ro/io , (fig.53), poate fi vizualizată pagina Institutului de
Cercetări Multidisciplinare.
Institutul de Cercetări Multidisciplinare are ca obiectiv major consolidarea şi
dezvoltarea cercetării ştiinţifice competiţionale interne şi internaţionale şi creşterea vizibilităţii
publicaţiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului
de cunoaştere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Fig.53, pagina web a Institutului de Cercetări Multidisciplinare
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La adresa http:/ /iss.ucdc.ro , (fig.54) poate fi vizualizată pagina Institutul de Studii de
Securitate
Institutul de Studii de Securitate al Universităţíi Creştine „Dimitrie Cantemir” este o
unitate de studii şi cercetări în domeniul securităţii a Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir”.

Fig.54, pagina web a Institutului de Studii de Securitate

La adresa http://cogito.ucdc.ro , (fig. 55) poate fi vizualizată pagina revistei Cogito.
Revista Cogito este un eveniment editorial de excepţie, care demonstrează preocuparea
specială pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi filosofică din comunitatea academică.

Fig.55, pagina web a revistei Cogito
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La adresa http://euromentor.ucdc.ro , (fig. 56) poate fi vizualizată pagina revistei
Euromentor.
Revista Euromentor conturează o viziune nouă asupra a ceea ce trebuie să reprezinte
astăzi profesorul, un veritabil formator, cu o mentalitate europeană, capabil de o prestaţie
didactică la nivelul standardelor internaţionale.

Fig.56, pagina web a revistei Euromentor

La adresa http://ect.ucdc.ro , (fig. 57) poate fi vizualizată pagina revistei Analele
Universităţii – Seria Economie, Comerţ şi Turism

Fig.57, pagina web a revistei Analele Universităţii
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La adresa http://orizonturi.ucdc.ro , (fig 58) poate fi vizualizată pagina revistei Analele
Universităţii – Seria Economie, Comerţ şi Turism
Revista „Orizonturi ale cunoaşterii” este menită să devină un vârf de lance al
spiritualităţii din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi nu numai, prin publicarea celor
mai bune rezultate ale cercetării ştiinţifice individuale şi colective ale cadrelor didactice
proprii, cu deschidere spre celelalte universităţi din ţară şi străinătate.

Fig.58, pagina web a revistei Orizonturi
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C. Informatizarea activităţilor didactice şi administrative din facultăţile
care funcţionează în alte oraşe
I. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Braşov
Anexa C1
II Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate - Braşov
Anexa C1
1. Prezentarea sistemului informatic
Sistem informatic integrat web pentru activitatea didactică
Aplicaţii informatice locale
Sistemul de încasare- facturare
2. Modulele sistemului informatic
3. Dotarea cu calculatoare
Dotarea cu tehnică de calcul
Reţele
4. Laboratoare de informatică
5. Licenţe software
6. Sistemul de încasare – facturare multisoft
Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara Anexa C2
Pregătirea studenţilor în domeniul Informaticii se desfăşoară în laboratoare de profil
dotate cu calculatoare personale de tip IBM PC – Intel Pentium dual core seria E, pe care
sunt instalate produse - program de ultimă generaţie şi în săli de curs dotate cu videoproiectoare şi retroproiectoare în care se ţin cursuri, expuneri la manifestări ştiinţifice şi
prezentări de alte materiale didactice şi de cercetare ştiinţifică în mod multimedia.
Astfel, în Facultatea de Management Turistic şi Comercial, există 3 laboratoare de
informatică, în care se desfăşoară activităţi didactice de informatică la disciplinele de profil,
însumând 94,87 mp şi dispunând de un număr corespunzător de PC-uri, care asigură lucrul
efectiv de câte maximum doi studenţi la fiecare PC la lucrările aplicative de informatică.
Calculatoarele personale din toate laboratoarele de informatică ale Facultăţii de
Management Turistic şi Comercial sunt conectate într-o reţea de calculatoare performantă,
asigurând astfel creşterea eficienţei în exploatare a tuturor calculatoarelor şi ridicarea calităţii
procesului didactic, prin folosirea în comun a resurselor hardware şi software existente într-o
reţea de calculatoare. Reţeaua de calculatoare este conectată la reţeaua Internet, asigurând
astfel accesul non-stop la serviciile Internet.
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III. Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca

Anexa C3

Prezentarea sistemului informatic
Sistemul informatic folosit în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj din cadrul
Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” este folosit pentru înscrierea studenţilor, admitere,
plata şi evidenţa taxelor de şcoala şi de examen, încasări, gestionarea tuturor datelor
studenţilor astfel încât să poată fi obţinute în cât mai scurt timp documentele necesare.
Acest sistem este bazat pe un server de baze de date pe care rulează (Interbase 6.5 şi
MySQL şi un set de aplicaţii care rulează pe server în mod securizat.
Server-ul de Interbase este cel de bază pentru toate aplicaţiile, MySQL fiind folosit
pentru urmărirea (read only) a unor date în timp real (totalul taxelor încasate, sumele restante,
etc.) cu ajutorul IIS 7.0/Windows Server 2003.
Modulele folosite sunt :
a. Admitere, înscriere şi culegere date primare – se foloseste la admitere unde vor trebui
introduse toate datele considerate necesare despre candidat/student;
b. Secretariat – se foloseşte de către personalul secretariatului pentru operaţiunile de
introducere/modificare date despre studenţi;
c. Casierie – se foloseşte pentru introducerea datelor despre plăţile făcute în alt loc decât
casieria facultăţii, pentru plata taxelor de şcoală şi pentru plata taxelor de examene cu
integrarea casei de marcat fiscale în program;
d. Urmărire în timp real a datelor de interes pentru diverse categorii de utilizatori (cadre
didactice, contabilitate, conducerea facultăţii, etc.) – acest modul necesită instalarea de soft
suplimentar pe calculatoarele de unde se doreşte acest lucru sau existenţa unui web-server care
să publice datele care vor fi accesibile în mod securizat dintr-un browser.
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IV. Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Anexa C4

Prezentarea sistemului informatic
Sistemul informatic este alcătuit dintr-o reţea internă conectată între secretariat, casierie
şi biroul informatic. Aplicaţiile sunt realizate cu limbajul Visual FoxPro, bazele de date cu
studenţii şi notele fiind găzduite pe un server intern.
Descrierea activităţiilor
Secretariat: Aplicaţiile de la secretariat actualizează datele şi pe site-ul Universităţii
cu notele şi datele studenţilor, precum şi cu notele la casierie în vederea încasării plăţii
restanţelor.
Caserie: La casierie se încasează orice fel de taxă, chitanţa se scoate pe o imprimantă
fiscală. Înaintea fiecărui examen aplicaţia de la casierie scoate lista cu studenţii care au plătit
restanţele pentru a fi primiţi la examen. Totodată aplicaţia scoate zilnic registrul de casă.
Aplicaţia pe domeniu financiar actualizează bazele de date cu studenţii care au achitat
taxele prin bancă sau prin casieria facultăţii.
Calculul mediei la suplimentele de diplomă se efectuează cu o formulă, folosind
programul Microsoft Excel, importând notele din formularele cu note din programul Microsoft
Word. Totodată există un program tot în Visual Fox Pro care ţine evidenţa masteranzilor pe
module civil şi penal precum şi actualizarea cu notele lor pe site-ul facultăţii.
Evidenţa absolvenţilor de la licenţă şi masterat se efectuează cu un software unic pe
Universitate.
Dotarea cu PC-uri în funcţiune: 36 bucăţi calculatoare din care 3 laptopuri:
-10 buc Celeron 2800/1gb ram/40 hdd
-7 buc p4 2400/512 ram/40 hdd
-3 buc p4 2.8/512 ram/40 hdd
-5 buc p4/3.6/2/80 hdd
-1 buc p4 3200/1024/80
-1 buc p4 dual core
-5 buc fujitsu celeron 2800/512/40
-1 buc p3 1000/128/20
-1 buc Laptop dell vostro a860/intel celeron
-2 buc laptop fujitsu amilo 2,4 g
Laboratoare informatice: 1
Sistemele de operare instalate:
1 buc Windows 7 home premium, 12 buc Linux,21 buc Windows XP, 5 buc. Microsoft
Office prof. 2007, 3 buc. Office 2000, 12 buc. sintact legislaţie, 10 buc. Kaspersky internet
security.
Licenţă XP: 80045-520-602-122, 0045-690-856-570, 00045-493-325-094, 00045-583886-198, 0045-690-856-570,0045-691-609-083,0043-515-270-779, 00045-513-818-644,
00045-427-511-418, 00045-427-291-443,00045-513-629-805, 00043-515-270-778,00045483-776-660, 00045-427-912-468, 80045-520-602-122, 00045-537-636-364, 00045-431-448245, 00045-537-745-567,00043-515-270-802, 00043-515-270-805, 00043-515-270-804.
Licenţă Windows 7:OEM GFC-00564
Licenţă kaspersky internet security: 0F4A-100112-081514
Office 2007 academic : 46418882
Sintact:AL85677359465364
Alte activităţi: Biblioteca are în dotare 9 PC-uri pentru studenţi pe care aceştia pot
consulta Internet-ul şi programul de legislaţie la zi, precum şi catalogul cărţilor din bibliotecă.
Catedrele de Drept public şi Privat au în dotare 2 PC-uri legate la Internet dotate cu
imprimantă unde cadrele didactice pot studia programul de legislaţie.
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Laboratorul de criminalistică este dotat de asemenea cu un calculator pe care se fac
proiecţii de filmuleţe. Laptop-ul din doatarea facultăţii este legat la un videoproiector pe care
fiecare profesor îşi prezintă cursurile studenţilor. Biroul informatic se ocupă de actualizarea
site-ului, catalogului cu evidenţa cărţilor online din bibliotecă, realizarea software-ului pentru
aplicaţiile rulate în facultate etc.
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V. Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa

Anexa C5

1. Sistemul informatic al Facultăţii
Reţeaua de calculatoare este conectată la reţeaua Internet, asigurând astfel accesul
non stop la aceste servicii.
Facultatea este reprezentată pe site-ul Universităţii prin pagini Web proprii, prin
care se fac publice informaţii privind profilul facultăţii, accesul la studii în cadrul acesteia şi
alte de interes major precum: planuri de învăţământ, programe analitice, suporturi de curs,
orarul săptămânal, programări de examene, rezultatele examenelor etc.
2. Activităţi informatizate
In cadrul facultăţii s-a elaborat un software pentru plata taxelor, operaţiuni contabile,
care permite şi evidenţierea înscrierii studenţilor.
3. Dotarea cu PC-uri
a) tipul şi numărul de PC-uri în funcţiune:
- calculatoare personale de tip IBM PC – Pentium III şi IV în număr de 72.
b). numărul de laboratoare informatice – 2
- laborator informatică 1 (Etaj III)
Dotări
Mobilier
22 mese; 22 scaune
Tehnologie informaţională
22 computere; videoproiector
Sursa dotărilor
Autofinanţare
- laborator informatică 2 (Etaj II)
Dotări
Mobilier
Tehnologie informaţională
Sursa dotărilor

11 mese; 22 scaune
11 computere;
Autofinanţare

-

4 calculatoare în cabinetul de limba engleză;
7 calculatoare în sala de lectură;
8 calculatoare cu rol administrativ.
Se asigură desfăşurarea lucrărilor aplicaţive la disciplinele de specialitate, din planurile
de învăţământ, în laboratoare dotate cu tehnică de calcul, astfel încât la nivelul unei formaţii
de studiu există câte un calculator la cel mult 2 studenţi, pentru ciclul de licenţă.
c). sistemul de operare instalat – Windows Vista;
d). programele de aplicaţii - Microsoft Office, Ciel, Winqsb, programe proprii;
- licenţele pentru sistemul de operare (80 licenţe) şi programele de aplicaţii, respectiv
Microsoft Office (71) şi 1 licenţă Ciel – program de contabiliate.
Facultatea deţine software-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de
învăţământ, cu licenţă de utilizare a acestora.
Raportul număr de calculatoare/număr de studenţi, în formaţiile de studii 2009-2010
Anul
de

Număr
total

Nr.
grupe

Nr. mediu
studenţi/

Număr
calculatoare în
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Raportul număr de
calculatoare/număr

studii
I -zi
II- zi
III- zi

de
studenţi
129
127
126

grupă
5
5
5

26
25
25

Laboratorul de
informatică 1+2
34
34
34

40

mediu de studenţi
pe grupă
1,30
1,36
1,36

VI. Facultatea de Geografia Turismului Sibiu

Anexa C6

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor didactice şi administrative,
Facultatea de Geografia Turiamului din Sibiu dispune de un sistem informatic compus dintrun software integrat (UniTax V1.0.14.1456) şi din module separate (independente), specifice
activităţilor didactice, activităţilor administrative şi activităţilor de instruire şi formare a
competenţelor şi deprinderilor practice la studenţi.
1. Informatizarea activităţilor didactice
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor didactice, secretariatul facultăţii este
dotat cu 3 calculatoare tip PC (Ultra AMD Athlon) pe care sunt instalate următorul software:
● Software de tehnoredactare (Microsoft Office 2003) cu modulele complete;
● Software inegrat UniTax V1.0.14.1456 – cu modulele Taxe studenţi, Bibliotecă,
Mijloace fixe;
● Software pentru gestionarea activităţilor didactice compus din următoarele module:
- Modulul Supliment la diplome bilingvfac (realizat în Microsoft Access) este
destinat realizării şi gestionării bazei de date cu situaţia studenţilor pentru elaborarea şi
tipărirea suplimentelor la diplomă. Meniul programului cuprinde: formare date, eliberare
suplimente la diplomă, inginer (modul de calcule);
- Modulul Diplome licenţă (realizat în Microsoft Access) destinat realizării şi
gestionării bazei de date pentru absolvenţi. Meniul programului cuprinde: introducere date,
formare date, corecţie date, verificare date, date privind facultatea, listare date;
- Modulul Masteranzi (realizat în Microsoft Access) destinat realizării şi
gestionarii bazei de date cu situaţia masteranzilor.

2. Informatizarea activităţilor administrative
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor administrative, compartimentul
Contabilitate şi administraţie al facultăţii este dotat cu 3 calculatoare tip PC (Autentic AMD,
Ultra AMD Athlon, Genune Intel) pe care este instalat software de gestionare a activităţilor
administrative compus din următoarele module:
- Software inegrat UniTax V1.0.14.1456 – cu modulele Taxe studenţi, Bibliotecă,
Mijloace fixe;
- Modulul Declaraţii fiscale destinat gestionării bazei de date a cadrelor facultăţii,
redactării şi tipăririi documentelor fiscale şi pentru salarii;
- Modulul Contabilitate destinat evidenţei contabile;
- Modulul Taxe destinat pentru gestionarea bazei de date pentru evidenţa taxelor
studenţilor şi masteranzilor;
- Modulul Inspecţia muncii destinat evidenţei inspecţiei muncii.
3. Informatizarea activităţilor didactice din laboratoarele facultăţii
Pentru formarea competenţelor şi a deprinderilor practice la studenţi de utilizare a
software-ului de specialitate în diversele activităţi specifice specialistului în geografie şi
turism, fiecare laborator este dotat cu tehnică de calcul şi software-ul specializat, astfel:
Nr.
crt.
1.

Laborator
Geoinformatică

Număr
Software instalat pentru instruirea
calculatoare
studenţilor
10
- Open Office.org. 1.1.3
- Microsoft Works 2003
41

2.

Climatologie – hidrologie

1

3.

Resursele naturale ale
Terrei

2

4.

Geomorfologie şi
ecoturism

1

5.

Geografia regională

2

6.

GIS

10

7.

Geografia umană

17

8.

Geografia turismului

2

9.

Topografie - cartografie

3
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- AutoCAD 2011 (free) – destinat
editării harţilor pe calculator
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- LeoWorks (free) – destinat
prelucrării imaginilor satelitare
- Global Mapper (free) – destinat
editării hărţii pe calculator şi
prelucrării imaginilor satelitare
- Microsoft Works 2003
- Software pentru hidrologie
- Open Office.org. 1.1.3
- AutoCAD 2011 (free) – destinat
editării harţilor pe calculator
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- Open Office.org. 1.1.3
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- Open Office.org. 1.1.3
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- GeoMedia – destinat instruirii
studenţilor pentru aplicaţii GIS
- AutoCAD 2011 (free) – destinat
editării harţilor pe calculator
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- LeoWorks (free) – destinat
prelucrării imaginilor satelitare
- Global Mapper (free) – destinat
editării hartii pe calculator şi
prelucrării imaginilor satelitare
- GeoMedia – destinat instruirii
studenţilor în realizarea aplicaţiilor
GIS
- AutoCAD 2011 (free) – destinat
editării harţilor pe calculator
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- LeoWorks (free) – destinat
prelucrării imaginilor satelitare
- Global Mapper (free) – destinat
editării hartii pe calculator şi
prelucrării imaginilor satelitare
- Microsoft Works XP
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- AutoCAD 2011 (free) – destinat

10.

Limba engleza 1

1

11.

Limba engleza 2

1

editării harţilor pe calculator
- Surfer 8 (free) - destinat editării
harţilor pe calculator
- LeoWorks – destinat prelucrării
imaginilor satelitare
- Global Mapper – destinat editării
hartii pe calculator şi prelucrării
imaginilor satelitare
- Open Office.org. 1.1.3
- Software dicţionar – pentru traduceri
- Open Office.org. 1.1.3
- Software dicţionar – pentru traduceri

4. Informatizarea activităţilor din Biblioteca facultăţii
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul Bibliotecii, aceasta este
dotată cu 2 calculatoare tip PC (Autentic AMD, Delux), pe care este instalat software-ul
integrat Software integrat UniTax V1.0.14.1456 (modulele Taxe studenţi, Biblioteca, Mijloace
fixe) şi software Bibliotecă (realizat în Access) de creare şi întreţinere a bazei de date a
Bibliotecii şi de evidenţă şi gestionare a cărţilor.

Şef Serviciu IT
Adrian Sava
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