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TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Lect.dr. Răzvan Răducanu Matematică 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Asoc. dr. Ioana Cozma Științe ale Comunicării și Relații Publice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR TIC, ELS 

 

OBIECTIVE*  O1:formarea deprinderii de a utiliza diverse platforme de tip CMS: JOOMLA, DRUPAL 
O2:elemente avansate de HTML si JavaScript. Realizarea unui site care va utiliza foi de stil cascada si 
scripturi JavaScript 
O3:realizarea unui blog utilizand o platforma de tip wordpress. 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe:identificarea si întelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informațiilor, comunicarea mediatică, 
sistemele media, dinamica acestora și la efectele comunicării mediatice; 
Abilităţi:utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea și comunicarea profesionalizată a diverselor produse de 
informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat correct;  

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
CT1: Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor situatii profesionale 
uzuale, în vederea solutionarii eficiente si deontologice a acestora  
CT2: Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa multidisciplinara cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice  
CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesionala în scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii   

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1.Introducere. Prezentarea diverselor tipuri de CMS-uri. 
2. Modalități de instalare în sistemul de operare Windows 
3. Modalități de instalare în sistemul de operare Linux 
4. Modalități de lucru online 
5. Platforme de creare a blogurilor. Prezentare generală. 
6. Modalități de promovare a unei persoane (reale sau virtuale) în mediul online 
7.Modalități de promovare a unei firme/companii/instituții în mediul online 
8.Principalele instrumente de măsurare a efectelor produse de promovarea prin social media 
9. Definirea factorului de impact/influență în social media 
10. Provocări de ordin etic în cazul promovării online 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

1. http://www.w3schools.com/css/default.asp 
2. http://www.csstutorial.net/ 
3. http://www.w3schools.com/JS/default.asp 
4. http://www.joomla.org/ 
5. http://drupal.org/ 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

La seminar vor fi realizate aplicații pentru aprofundarea subiectelor abordate la curs. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

1. http://www.siteground.com/tutorials/drupal-tutorial/ 
2. http://drupal.ro/node/3890 

http://www.w3schools.com/css/default.asp
http://www.csstutorial.net/
http://www.w3schools.com/JS/default.asp
http://www.joomla.org/
http://drupal.org/
http://www.siteground.com/tutorials/drupal-tutorial/
http://drupal.ro/node/3890


3. http://www.webcms.ro/ 
4. http://www.joomlatutorials.com/ 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
 

 

EVALUARE metodele  Se vor realiza o serie de proiecte pe parcursul semestrului. 

forme Evaluare pe parcurs prin o serie de proiecte si examen oral. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

((P1+P2)/2)+E)/2 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Întocmirea unui plan de folosire a noilor tehnologii informationale si media pentru un 
proiect concret de gestiune a informatiei și/sau de comunicare profesionalizata 
 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării,                   Titular de curs,                                              Titular de seminar, 
20 septembrie 2016                                  lect.univ.dr. Răzvan Răducanu                                                        drd. Ioana Cozma 
 
                Data avizării în departament,  
                        25 septembrie 2016                                          Director de departament, 
                                                                                                                               conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 

http://www.webcms.ro/

