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INSTRUIRE INTERACTIVĂ 
PRIN E-LEARNING
PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

160 ore didactice | 20 credite

Data începerii: 15 februarie 2020

a. Diplomă de licență – copie legalizată

b. Foaie matricolă/supliment la diploma
de licenţă – copie legalizată

c. Copie CI/BI

d. Certificat de naștere – copie
legalizată

e. Certificat de căsătorie (dacă este
cazul) – copie legalizată

f. Adeverință medicală tip eliberată de
către medicul de familie

g. 2 fotografii  format 3/4

h. Chitanță taxă înscriere

i. Dosar plic

Acte necesare înscrierii

Perioada de înscriere
01 octombrie 2019 – 01 februarie 2020

Data începerii
15 februarie 2020

Date de contact
Tel. secretariat: 0251411317

Informații suplimentare

Tel.: 0726 265260
E-mail: postuniversitar@yahoo.com

http://feaa.ucv.ro 
www.facebook.com/FEAACraiova



Ř Dezvoltarea capacității de a cunoaşte şi
utiliza adecvat platformele e-learning;

Ř Formarea competențelor de a proiecta
conţinuturile şi materialele suport utilizate
în programele de educaţie/ formare prin e-
learning;

Ř Dezvoltarea și perfecționarea abilităţilor
de aplicare a noilor tehnologii ale
Internetului în îmbunătățirea practicilor și
metodelor de predare/evaluare.

Ř Formarea competențelor specifice vizând
cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor
Web în vederea dezvoltării conținuturilor și
a materialelor de instruire disponibile pe
platforme e-learning;

Ř Dezvoltarea capacităților și abilităților de a
utiliza tehnologiile multimedia în e-
learning;

Ř Formarea competențelor necesare
stabilirii specificaţiilor şi configurării
soluţiilor pentru platformele e-learning;

Ř Formarea competențelor de proiectare şi
realizare a unui design personalizat al
resurselor web conform unui scop didactic
concret;

Ř Formarea  capacității de a proiecta și
gestiona programe de educaţie/formare
prin e-learning la nivelul instituției.

Competenţe specifice

Competenţe generale

Nr. ore: 160 ore didactice

Nr. credite: 20

Taxa: 700 lei

Ř Formarea specialiștilor implicați în
proiectarea și realizarea de
materiale educaționale pentru
platforme e-learning;

Ř Dezvoltarea abilităților necesare
utilizării instrumentelor Web și
mijloacelor multimedia în context
educațional;

Ř Pregătirea specialiștilor care să
organizeze şi să gestioneze
programe de educație/formare
prin e-learning în ariile de interes.

Obiective

Cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar și 

universitar, formatori

Grup țintă

Cursuri

Ř Instrumente Web 2.0 și Web 3.0
u�lizate în ac�vitatea didac�că

Ř P r o i e c t a r e a  ș i  r e a l i z a r e a
m ate r i a l e l o r  d e  i n st r u i re
disponibile pe pla�orme e-
learning

Ř Pla�orme e-learning open-
source

Ř Tehnologii mul�media folosite în
e-learning

Ř Proiectarea programelor de
educație/formare derulate pe
pla�orme e-learning

Actul de studii 
eliberat cursantului

Certificat de atestare a 
competențelor profesionale 
însoțit de Supliment descriptiv 
privind competenţele dobândite 
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