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Proiectul cuprinde următoarele 
activităţi de bază:

WP 1. - Crearea structurilor  funcţionale;
WP 2. - Elaborarea cursurilor on-line de către cadrele 

didactice MD ;
WP 3. - Prima  perioadă de experimentare a cursurilor on-

line;
WP 4. - Controlul şi asigurarea calităţii;
WP 5. - Difuzarea, diseminare rezultatelor;
WP 6. - Valorizarea rezultatelor. Perenitate; 
WP 7. - Gestiunea pedagogică, administrativă şi financiară.



WP 1. Crearea structurilor  funcţionale: 

1A - crearea şi implimentarea structurilor funcţionale;
1B - dotarea materială/cu echipament pentru crearea reţelei 

colective UNT;
1C - reuniuni ulterioare ale CPP şi CSP (conform Planului de 

Lucru) la etapele cheie ale proiectului; 
1D - instruirea în UE (FR - Rennes), persoanelor din Gr. Tech. 

– 15 cadre didactice;
1E - dotarea materială/ cu echipament,  crearea în MD a reţelei 

UNT, verificarea funcţionalităţii reţelei UNT;
1F  - o misiune exploratoare a  responsabili de activităţi 

didactice MD (membri ai CPP  şi CSP) în 1-2 instituţii UE.



1A - crearea şi implimentarea structurilor 
funcţionale:

Comitetul de Pilotaj al Proiectului (CPP) – cu funcţii de  
gestiune politică globală şi financiară: 



Comisia ştiinţifică şi pedagogică (CSP) care 
fixează orientările ştiinţifice şi pedagogice: 



Grupe de lucru disciplinare 



Grupul tehnologic



1B, 1E - Dotarea materială/ cu echipament,  
crearea în MD a reţelei UNT, verificarea 
funcţionalităţii reţelei UNT. 





Accesarea cursurilor distribuite 
în reţeaua Moodle Network în Moldova



1D - Instruirea în UE (FR – Rennes, CIRM), persoanelor din Gr. 
Tech. – 14 cadre didactice (13 Tehno, 1 coordonator , 7
zile)

Temele pe care s-a axat instruirea au fost: 
• Implimentarea, funcţionarea platformei de instruire şi a reţelei 

UNT;
• Metodologia scenarizării cursurilor on-line.















Membrii echipei după o pregătire generală respectivă se 
vor diviza şi specializa pentru indeplinirea unui spectru 
mai îngust de funcţii (activităţi funcţionale), cum ar fi:

• Mentenanţa platformei, 
• Formarea creatorilor de cursuri, a tutorilor şi a studenţilor 
• Instruirea referitor la cerinţele pedagogice faţă de un curs / modul,
• Instrumentele posibile de utilizat la  pregătirea machetei cursului (în format 

Word), alte formate, după necesităţi. /Programul de pregătire al creatorilor 
de cursuri  va fi similar cu cel de la Rennes/

• Tehnologii, specializaţi in producere de imagini, modele , clipuri, etc / 
(Pregătirea materialelor specifice pentru cursuri):

• Ingineri pedagogi – responsabili de consultanţă si asigurare calităţii 
cursurilor plasate pe platformă.

• Grupul de sinteză a cursurilor, transformarea lor în format HTML, 
acceptabil pentru platforma Moodle. Plasarea cursurilor pe platformă, 
întreţinerea lor.

• Formarea utilizatorilor de cursuri: cadrele didactice – tutori, după un 
program mult mai redus decât cel prevăzut pentru creatorii de cursuri. 
Metodologia interacţiunii cu studenţii.

• Gestionarea procesului de studii şi de evaluare.



1F - Misiunea exploratoare a  responsabililor de 
activităţi didactice MD (membri ai CPP  şi CSP) 

• este planificată pentru prima decadă a lunii martie  
la Universitatea din Santiago de Compostela (Lugo) 
– cea mai experimentată universitate în domeniul 
organizării studiilor on-line.



WP 2.  Elaborarea cursurilor on-line de către 
cadrele didactice MD (luna a 4 – a 13 - a)

2 A - Instruirea grupelor de lucru MD de către UE

2 B - 2C Misiuni ale grupurilor de lucru MD în UE

2D - Perioada de elaborare a cursurilor on-line.

2 E - Verificarea angajamelor în crearea cursurilor EL în 

MD elaborate de UE în principal pentru difuzare 

(scenarizarea)



WP3. Prima  perioadă de experimentare 
a cursurilor on-line

3A –  Instruirea sincronă a profesorilor, studeţilor MD 
privind utilizareaa EL.

3 B – Instruirea a 104 formatori care difuzează cursuri on-
line (9  universităţi) care vor fi repartizaţi în 4 grupe 
disciplinare menţionate.

3 D – Bilanţul intermediar : evaluarea EL (conţinutul, 
forma).

3 E – corectarea imperfecţiunilor EL
3 F – a doua perioadă de experimentar.
3 G – Bilanţ intermediar. 3A – Instruirea sincronă a 

profesorilor, studeţilor MD prin utilizareaa EL.



WP 4. Controlul calităţii. Bilanţul final

4 A – Deciziile interne luate de către Senatele universităţile 
în reuniuni trimestriale cu prezentarea rezultatelor 
urmate de acţiunile prorectorilor responsabili de 
studii (Şedinţele CR).

4 B – Bilanţ de sinteză (3D-3F).
4 C – Controale externe efectuate de către specialişti 

disciplinari  (RO-PT) şi Ştiinţe Educaţionale (Be-Fr). 
Audit şi raport scurt.

5 D – Difuzarea permanentă. Web situl virtual de acces 
liber.



WP 5.  Difuzarea, diseminare rezultatelor

5 A – Implimentarea proiectului: 4 difuziuni (obiective şi 
riscuri, activităţi proiectate, organizarea, 
participanţi, rezultate aşteptate).

5 B – Difuzarea pe parcursul proiectului
5 C – Difuzarea la finele proiectului: rezultatul final, 

concluziile, propuneri de continuare a proiectului.
5 D – Difuzarea permanentă. Web situl virtual de acces 

liber



WP 6. Valorizarea rezultatelor. 
Perenitate. Asigurarea continuităţii.

6 A – Redactarea unui memoriu succint referitor la riscurile 
obiective, rezultatele proiectului – destinat celora care 
decid (Rectori, Consiuliul Rectorilor, Ministerul 
Educaţiei).

6 B – Crearea Comisiei Prospective MD-UE (componenţa 
conform matricei MCL) responsabile de elaborarea 
propunerilor de organizare a  instruirii prin introducerea 
EL pe discipline pentru principalele cicluri de studii, 
conform nivelelor, prezenţa/absenţa studenţilor angajaţi. 
(instruirea la disciplini aplicative, economii-
management).

6 C – Avizele ConsiLIULUI Rectorilor referitor la 6 B.
6 D – Conferinţa regională (schimbare pentru învăţământul 

superior susţinute de EL într-o societate evolutivă).



WP 7. Gestiunea pedagogică. 
Administrativă şi Financiară 

7 A - Gestiune pedagogică globală
7 B - Gestiune pedagogică în MD:
7 C - Gestiunea administrativă financiară în universitatea 

candidată
7 D - Gestiuni administrative financiare în MD
7 E - Rapoarte intermediare, final întocmit de Agrocampus 

Ouest pe un termen limită.


