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TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

LECT. DR. RĂZVAN RĂDUCANU MATEMATICA 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

LECT. DR. RĂZVAN RĂDUCANU MATEMATICA 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Tehnologia informației și comunicării 

 

OBIECTIVE*  O-1: Formarea deprinderii de a utiliza diverse editoare de text de nivel inalt, in SO Windows si Linux: LaTeX, 
TeXMaCS, TeXMaker. 
O-2: Elemente de HTML. Realizarea unui site care să includă tabele, liste, imagini și elemente multimedia 
scufundate, link-uri, fonturi și culori diverse  

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Abilități la formarea cărora contribuie disciplina: 
Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare (NTIC) în realizarea si comunicarea profesionalizata a 
diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect 
 

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: Autoevaluarea nevoii de formare profesionala în scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii  

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Prezentarea diverselor tipuri de editare text in so windows si linux:  
2. TeXmaCS 
3. TeXmaker 
4. Winedit 
5. Scientific workplace  
6. Elemente de html 
7. Prezentarea limbajului html in contextul limbajelor de tip markup 
8. Prezentarea principalelor elemente de tip html 
9. Prezentarea editoarelor utilizate pentru a scrie cod html 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/LaTeXPrimer/ 
http://www.pages.drexel.edu/~pyo22/students/latexRelated/latexTutorial.html 
http://www.cs.cornell.edu/Info/Misc/LaTeX-Tutorial/LaTeX-Home.html 
http://www.w3schools.com/html/ 
http://www.html.net/tutorials/html/ 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

La laborator vor fi dezvoltate deprinderile corespunzătoare subiectelor menționate la „Conținutul cursului”. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

http://www.drogoreanu.ro/tutorials/html.php 
http://www.lucian0308.com/tutorial-html/ 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
 

 

http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/LaTeXPrimer/
http://www.pages.drexel.edu/~pyo22/students/latexRelated/latexTutorial.html
http://www.cs.cornell.edu/Info/Misc/LaTeX-Tutorial/LaTeX-Home.html
http://www.w3schools.com/html/
http://www.html.net/tutorials/html/
http://www.drogoreanu.ro/tutorials/html.php


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**** 

1.Întocmirea unui plan de folosire a noilor tehnologii informationale si media pentru un 
proiect concret de gestiune a informatiei si/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. dr. Răzvan Răducanu      lect. dr. Răzvan Răducanu 
 
                Data avizării în departament,        Director de departament, 
 25 septembrie 2016    conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


