STIMAȚI CURSANȚI,

Vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 4 aprilie 2015 vor debuta cursurile
Modulului I: Tehnici informaționale computerizate din cadrul programului de formare E-UNIVERSITARIA
Pentru a demara și derula în bune condiții activitatea de formare vă aducem la cunoștință
următoarele:


Consultați site-urile proiectului http://www.rifse.uaic.ro/ și

http://www.psih.uaic.ro/dppd.htm unde periodic vor fi actualizate informațiile necesare


Pentru a putea consulta cursurile accesați link:
http://bb.mediaec.uaic.ro/, apăsați User Login. Apoi completați Username si Password.

Username-ul se formează astfel: psih.rifse.[nume].[primulprenume], unde in loc de [nume] este
numele dvs. de familie (cu litere mici si fara diacritice), iar [primul prenume] este
primul dvs. prenume (cel din tabel, la fel cu litere mici si fara diacritice).
Parola este de forma xxyynnnn, unde xx sunt primele 2 litere din [nume], yy primele 2 litere din
[primulprenume], iar nnnn reprezintă ultimile 4 cifre din CNP-ul fiecaruia.


Lista cursurilor se găsește în fereastra din partea dreapta, după logare.

Cursurile din cadrul Modulului I sunt :
 Conceptele de bază în tehnologia informației;
 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor;
 Procesarea de text;
 Calculul tabelar;
 Prezentările;
 Informație şi comunicare


Fiecare cursant va trebui să parcurgă TOATE cele 7 discipline pentru a obține 30 de credite

corespunzătoare modulului TIC, până la data de 6 mai.


O disciplină va fi parcursă conform orarului afișat.



Nu uitați că nu aveți obligația sa intrați pe platforma o dată cu formatorii! În orar se

menționează orele la care ei răspund întrebărilor dvs, dar întrebările pot fi adresate oricand în timpul
zilei.


Activitatea dvs constă în lecturarea materialelor de curs postate pe platforma, în rezolvarea

temelor de control și în participarea activă la tutoriate (cele care au fost stabilite prin orarele fiecărei
discipline).


Evaluarea în cadrul activității de formare este de 3 tipuri:
 O evaluare parțială. Aceste evaluări sunt propuse după parcurgerea unei secțiuni din
cadrul cursului curent; se realizează pe baza unor întrebări cu variante de răspuns închise,
cu alegere unică (click pe varianta corectă); răspunsurile corecte la aceste evaluări
“deschid” următoarele secțiuni ale cursului; fiecare cursant va răspunde când dorește la
aceste întrebări iar validarea răspunsurilor este făcută de ordinator.
 O evaluare a disciplinei. Se realizează pe baza unei Teme de Control – precizări asupra
acesteia vor fi oferite de către fiecare tutore responsabil de disciplină; după redactare,
aceasta va fi trimisă prin e-mail tutorelui la data precizată în orar. O variantă tipărită a
fiecărei teme de control de la fiecare disciplină (în total 7) va fi păstrată de cursant pentru
a fi inclusă în portofoliul final.
 O evaluare finală a modulului. Aceasta se realizează pe baza unui portofoliu întocmit de
cursant care va cuprinde toate cele 7 Teme de Control de la disciplinele parcurse. Această
evaluare este de tip “față-în-față” ; cursantul va prezenta portofoliul întocmit în fața unei
comisii care se va cosntitui la Iași la finalizarea tuturor celor 3 module din cadrul
programului. Deplasarea în aceste locații cade în sarcina cursanților.

IMPORTANT!

Aspecte de ordin admistrativ
Taxele aferente parcurgerii celor trei module se vor plăti înainte de fiecare modul. Astfel, plata
pentru primul modul se va efectua până la data de 20 aprilie 2015, fie direct, la casieria Universității “Al.
I. Cuza” din Iași, Corp D parter, de luni pînă vineri între orele 8,30-12, fie prin virament bancar.

Dacă alegeți plata PRIN VIRAMENT, ÎN MOMENTUL EFECTUĂRII PLĂŢII, ESTE NECESAR SĂ
DECLARAȚI CORECT URMĂTOARELE DATE:
 Numele şi prenumele cursantului
 Codul numeric personal al cursantului
 Denumirea corectă a zonei de plată : zona 2210- Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
 Denumirea corectă a formei de învățământ : 06 - postuniversitar
 Denumirea corectă a tipului de taxă plătită - taxă participare curs RIFSE (taxa 110)
 Contul şi banca pentru Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (RO68BRDE240SV89534452400
– orice sucursală BRD din țară)

CURSANŢII AU OBLIGAŢIA SĂ TRIMITĂ PRIN E-MAIL (dppd.uaic@gmail.com) O COPIE A
ORDINULUI DE PLATĂ.
Pentru finalizarea înscrierii dvs în program, vă rugăm să citiți documentele atașate (Fișa de
înscriere și Declarația de consimțământ, Contractul de formare pe care îl veţi primi ulterior), să le
completați, să le semnați și apoi să le trimiteți prin poștă la adresa:
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Corp D, Camera D207,
Str. Toma Cozma nr. 3, Iaşi, cod 700554
Tel.: 0232-201290; Fax: 0232-216324

Pentru informații suplimentare despre program, vă rugăm să accesați pagina web
www.rifse.uaic.ro, http://www.psih.uaic.ro/dppd.htm, sau apelând la numărul de telefon: 0232 216324.

1 aprilie 2015

