PREZENTAREA PLATFORMEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ELECTRONIC (E-Learning)
IDENTIFICARE PLATFORMĂ. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu utilizează aplicaţia
MySeLF (My System for e-Learning and Formation), aplicaţie dezvoltată începând cu anul universitar
2003/2004 de către un colectiv de proiectare şi dezvoltare programe format din:
 Crăciunaş Silviu, conf.univ.dr. Departamentul de Matematică, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu;
 Crăciunaş S. Silviu, (în momentul proiectării student Universitatea Politehnică din Timişoara).
Aplicaţia MySeLF asigură într-o manieră unitară următoarele funcţii:
 asitarea procesului de învăţământ la nivel organizatoric şi decizional;
 asitarea procesului de învăţământ la nivelul activităţilor didactice.
În acest mod, aplicaţia MySeLF acoperă atât funcţionalităţile unui produs de management al
procesului educaţional cât şi pe acelea ale unui sistem e-Learning.
În prezent este implementată versiunea 2.0 a platformei.
Platforma e-Learning MySeLF V2.0 poate fi accesată la adresa
http://didu.ulbsibiu.ro/
și are următoarea formă

Pagina principală a site-ului
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Studenții, sau posibilii studenți, au acces prin acest site la:
- Regulamentele Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență
Redusă (DIDIFR)
- Normele de utilizare a site-ului (Norme MySeLF)
- Contacte utile DIDIFR
- Informații DIDIFR
- Un tutorial video privind aceste forme de învățământ (despre noi)
- Acces către alte site-uri ale universității
- Anunțuri publice pentru studenți
- Tutoriale
- Informații de activare a contului
Observație. Toți candidații declarați admiși și care au semnat un contract de studiu cu universitatea
sunt automat înregistrați ca utilizatori în bazele de date, dar activarea contului prin definirea unei parole
proprii este o procedură pe care o realizează individual fiecare student.
1. Hotărârea Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu de promovare a şi susţinere a
platformei de învăţământ electronic
1.1. Hotărârea senatului
Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a adoptat în şedinţa din 06.10.2004 o hotărâre,
prin care:
1. senatul ia act de importanţa utilizării tehnologiilor TIC (Tehnologia Informaţiilor şi
Comunicaţiilor) în desfăşurarea procesului formativ îndeosebi în cazul formei de învăţământ
ID;
2. senatul ia act de stadiul în care se află aplicaţia MySeLF;
3. senatul va duce o politică de promovare şi susţinere a platformei pentru învăţământ la distanţă
ce va fi materializată prin:
 dezvoltarea şi menţinerea la standarde ridicate a infrastructurii Sistemului Informatic al
universităţii;
 dezvoltarea softului platformei pentru învăţământ electronic în vederea acoperirii tuturor
funcţiilor specifice;
 asigurarea condiţiilor necesare exploatării curente a platformei pentru învăţământ electronic.
4. senatul va urmări continuu gradul în care platforma pentru învăţământ electronic va produce
efecte în îmbunăţăţirea calităţii procesului de învăţământ.
1.2. Strategia de dezvoltare
În vederea asigurării unui standard ridicat al infrastructurii pe care este implementată platforma
s-a realizat de către Biroul Sisteme Informatice şi Logistică al Departamentului pentru Învăţământ la
Distanţă şi Îvăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii (DIDIFR), materialul
PROIECT de INVESTIŢII în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (pentru forma de învăţământ ID/FR)
care a fost aprobat în şedinţa Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă din
ianuarie 2006. Materialul este prezentat în anexa nr. 1.
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2. Stadiul implemetării platformei de învăţământ electronic. Exploatarea curentă
2.1. Aspecte preliminare
Aplicaţia MySeLF V2.0 reprezintă o platformă electronică pentru asistarea învăţământului la
distanţă şi a fost proiectată având în vedere particularităţile acestei forme de învăţământ,
particularităţi ce se referă la:
 structura de organizare a studenţilor;
 tipurile de activităţi didactice;
 contactul spaţio temporar dintre cadre didactice şi studenţi;
 contactul spaţio temporar dintre sistemul administrativ şi studenţi.
Responsabilitatea implemetării şi utilizării curente a aplicaţiei, în cazul real al Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu revine următoarelor grupe:
 grupul Administratorului platformei;
 cadrelor didactice participante;
 studenţilor.
Modul în care un grup de utilizatori îşi îndeplineşte atribuţiile poate influenţa capacitatea
celorlalte grupuri de a realiza propriile sarcini. Orice incident în realizarea unei proceduri afectează
funcţionarea proiecţiei platformei de învăţământ electronic la nivelul specializării la care acesta s-a
produs.
Beneficiarii direcţi ai platformei sunt studenţii Universtăţii „Lucian Blaga” din Sibiu în baza
contractului de şcolarizare încheiat cu universitatea.
Obiectivul general. Aplicaţia, cu caracter interactiv, are ca obiectiv general asigurarea
suportului logic (software), în plan procedural şi funcţional, a activităţilor desfăşurate de o instituţie
organizatoare a unei activităţi didactice, utilizând proceduri de lucru într-un mediu virtual (reţele de
calculatoare conectate la Internet).
Procesul educaţional sprijinit de către platformă se referă la un ciclu complet de studii într-o
structură curiculară autorizată, distribuită pe domenii de licenţă şi organizată pe formaţii de studiu.
Conceptul formaţie de studiu sau clasă implică repartizarea studenţilor într-o structură
distribuită pe mai multe nivele corespunzătoare activităţii de formare, respectiv:
Nr.
Nivel – activitate
Crt.
1
Program de studiu
1
2
3

Stadiul parcurs
Activităţi directe cu studenţii ale
titularului de disciplină
Activităţi de coordonare şi
verificare pe parcurs – teme

Denumire
formaţie
Specializare
An de
studiu

Are în subordine toate nivelurile următoare
În conformitate cu planul de învăţământ şi
cu politica de creditare

Serie

Este prima diviziune a unui an de studiu

Grupe

Grupele sunt subordonate unei serii

4

Activităţi de laborator

Semigrupe

5

Activităţi de îndrumare tutorială

Grup de
lucru

Observaţii

Activităţi directe cu studenţii.Semigrupele
se subordonează unei serii nu unei grupe
Acolo unde este posibil, se identifică cu
semigrupa. Grupurile de lucru sunt
subordonate unei serii

Tabelul 1. Concepţia grupării studenţilor pe nivele şi activităţi
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În acest context, un domeniu de licenţă poate fi constituit din una sau mai multe specializări,
fiecare specializare poate fi reprezentată prin una sau mai multe serii, iar studenţii din fiecare serie pot
fi repartizaţi în grupe şi semigrupe. Un grup de lucru este definit de totalitate studenţilor aflaţi în
asistenţa tutorială a unui cadru didactic şi se subordonează unei serii.
Platforma de învăţământ electronic are o structură unitară din punct de vedere conceptual şi are
implementate proceduri specifice care asigură realizarea în plan virtual de activităţi administrative şi
didactice, producând în mulţimea celor care interacţionează cu aplicaţia următoarele grupuri de
utilizatori:
 cadre didactice pentru susţinerea procesului de învăţământ;
 studenţi, beneficiari direcţi ai activităţilor desfăşurate de celelalte grupe de utilizatori
 administratorul bazei de date pentru asigurarea cadrului optim de funcţionare a platformei.
Un utilizator este o persoană fizică sau un grup de persoane fizice recunoscut de aplicaţie în
baza unui nume de utilizator şi a unei parole de acces. Accesarea aplicaţiei de către un utilizator
conduce la validarea informaţiilor personale ale acestuia şi la activarea paginii personalizate a grupului
de utilizatori din care acesta face parte.
2.2. Condiţii privind implementarea platformei de învăţământ electronic
Funcţionarea coerentă a aplicaţiei necesită instalarea pe un server a următoarelor componente:
 un sistem de operare Linux;
 sistemul de baze date MySQL;
 mediul PHP.
Utilizatorii platformei vor dispune de staţii PC prevăzute cu un sistem de operare, de preferinţă
Windows împreună cu:
 Adobe Acrobat Reader;
 Un browser (Internet explorer, Opera etc);
 O aplicaţie de e-mail;
 Cameră web, accesorii audio;
 Windows Media Player sau un alt mediu video compatibil.
Implementarea aplicaţiei presupune:
 crearea şi popularea bazelor de date;
 instalarea aplicaţiei constituită din produse program.
Din punct de vedere informaţional popularea bazelor de date necesită informaţii pertinente şi
complete cu referire la:
 structura organizaţională a instituţiei;
 planurile de învăţământ;
 formaţiile de studiu;
 cadrele didactice, date personale specifice activităţii;
 studenţi, date personale specifice instituţiei.
Implementarea aplicaţiei din punct de vedere al suportului software se realizează la nivelul
întregii universităţi prin definirea bazelor de date dar activarea procedurilor pentru popularea
platformei cu informaţii este în responsabilitatea grupelor de utilizatori desemnaţi pentru fiecare
specializare, inclusiv a cadrelor didactgice și a studenților. Ca atare pot exista diferenţe în gradul de
umplere a platformei cu informaţii specifice fiecărei specializări.
Implemetarea platformei de învăţământ electronic presupune o activitate ciclică (repetabilă în
fiecare an universitar) şi constă în:
 actualizarea bazelor de date referitoare la universitate;
 actualizarea bazelor de date specifice fiecărui domeniu de licenţă;
 actualizare şi completarea ofertei de materiale didactice;
 actualizarea şi completarea ofertei de teste de autoevaluare;
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 actualizarea în timp util, la zi, a informaţiilor rapid perisabile în vederea asigurării coerenţei şi
corectitudinii datelor oferite;
 preluarea periodică a feedback-ului studenţilor asupra calităţii serviciilor educaţionale.
Exploatarea curentă a platformei presupune activarea procedurilor specifice într-un flux
prestabilit, pentru fiecare specializare, respectiv:
 uitlizarea procedurilor pentru organizarea procesului de învăţământ;
 utilizarea procedurilor pentru susţinerea procesului de învăţământ.
În consecinţă, se poate discuta de stadiul implementării aplicaţiei în două plane diferite,
respectiv:
 stadiul implementării platformei relativ la acoperirea cu proceduri a necesităţilor sistemului real,
numit în continuare stadiul dezvolării platformei;
 stadiul implemetării platformei existente cu informaţii, numit în continuare gradul de acoperire
cu date. Acest din urmă aspect este tratat atât la nivelul universităţii pentru anumite componente
comune, cât şi la nivelul proiecţiei platformei pentru specializarea analizată referitor la
componentele specifice.
2.3. Stadiul dezvoltării platformei (funcţionalitatea produsului software)
Până în prezent, platforma de învăţământ electronic dispune de proceduri specifice fiecărui grup
de utilizator, după cum urmează:
- cadrele didactice (titulari de disciplină, cadre didactice evaluatori disciplină, tutori) au la dispoziţie
proceduri relative la:
 asigurarea resurselor educaționale;
 calendarul activităților didactice;
 activităţi virtuale sincrone şi asincrone;
 analizarea feedback-ului studenţilor vizavi de calitatea procesului didactic;
 monitorizarea activităţilor studenţilor;
 monitorizarea activităților cadrelor didactice;
 corespondenţa electronică.
- studenţii pot activa proceduri pentru:
 situaţia îndeplinirii obligaţiilor financiare (prin platforma UMS);
 calendarul activităţilor didactice;
 consultatrea resurselor educaționale;
 activităţi virtuale sincrone şi asincrone;
 completarea de formulare nepersonalizate privind calitatea procesului didactic;
2.4. Gradul de acoperire cu date
2.4.1. Acoperirea cu date la nivelul universităţii
Informaţiile situate la nivelul universităţii ce sunt necesare funcţionării platformei au un grad mai
mare de stabilitate. Structura şi gradul de cuprindere al acestora în platformă este prezentat în tabelul
următor (tabelul 2).
Nr.
crt.

Tipul informaţiei

Gradul de
implementare

1

Strucutura şi evoluţia profesională a
cadrelor didactice (angajări, promovări)

Complet

2

Strucutura organizaţională a universităţii

Complet

3

Distribuţia responsabilităţilor

Complet

Responsabilitatea
implementării
Administratorul bazei
de date
Administratorul bazei
de date
Administratorul bazei
de date

5

Deţinătorul informaţiei primare
Compartimentul
personal
Rectorat
Facultatea

Se reactualizează la:
debutul anului
universitar
debutul anului
universitar
debutul anului
universitar sau

la cerere
4

Conturi specifice platformei

Complet

5
6

Adrese de mail cadre didactice
Adrese de mail personal administrativ

Complet
Complet

Administratorul bazei
de date
Cadru didactic
Persoana implicată

Administratorul bazei
de date
Cadru didactic
Persoana implicată

continu
continu
continu

Tabelul 2. Gradul de acoperire cu date la nivelul universităţii
2.4.2. Acoperirea cu date la nivelul specializării
Pentru specializarea propusă spre autorizare există potențial pentru acoperirea cu date a tuturor
procedurilor de care platforma e-Learning dispune. Datele care pot face obiectul încărcării pe platforma
e-Learning prin intermediul procedurilor specifice, la nivelul specializării, sunt prezentate în următorul
tabel.
Nr.
crt.

Tipul informaţiei sau activităţii

Gradul de
implementare

1

Admiterea candidaţilor (prin UMS)

Complet

2

Înmatriculări, exmatriculări (prin UMS)

Complet

3

Constituirea formaţiilor de studiu
(prinUMS)

Complet

4

Planul de învăţământ

Complet

6

Repartizarea activităţilor didactice

Complet

7

Planificarea activităţilor didactice

Complet

11

Taxe de şcolarizare, alte taxe
(prinUMS)
Controlul situaţiei implementării de
cursuri şi alte suporturi educaţionale
Evidenţierea situaţiei matricole a
studenţilor (prin UMS)
Resurse educațioinale

13

Forumuri de discuţii

Complet

14

Comunicare sincronă prin
videoconferinţe etc
Comunicare asincronă prin email

Complet

8
9
10.

15

Responsabilitatea
implementării
Secretariatul
specializării
Secretariatul
specializării
Secretariatul
specializării
Directorul de
specializare
Directorul de
specializare
Directorul de
specializare
Administratorul bazei
de date UMS
Directorul de
specializare
Secretariatul şi Directorul specializării
Cadre didactice
Cadre didactice,
studenţi
Cadre didactice,
studenţi
Toţi utilizatorii

Complet
Complet
Complet
Complet

Complet

Deţinătorul informaţiei primare
Secretariatul
specializării
Secretariatul
specializării
Facultatea
Directorul de
specializare
Directorul de
specializare
Directorul de
specializare
Serviciul Financiar,
Casierie
Directorul de
specializare
Secretariatul şi Directorul specializării
Cadre didactice
Cadre didactice,
studenţi
Cadre didactice,
studenţi
Toţi utilizatorii

Se reactualizează la:
Perioada iulieseptembrie
debutul anului
universitar
debutul anului
universitar
Până în luna
septembrie
debutul anului
universitar
debutul anului
universitar
continu
continu
continu
continu
continu
continu
continu

Tabelul 3. Date la nivelul specializării
3. Date statistice
3.1. Date calitative obţinute ca rezulat al completării de chestionare
Desigur o pondere importantă în analiza calităţii procesului de învăţământ o au informaţiile oferite
de către studenţi prin completarea on line a chestionarelor nepersonalizate (feedback studenţi) privind
desfăşurare activităţii didactice fie la nivel de disciplină fie la nivelul fiecărui cadru didactic.
Informaţţile ce fac obiectul acestei analize sunt pentru moment cuprinse în chestionarul următor aflat în
pagina studentului (fig. 1)
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Fig. 1. Chestionar privind calitatea actului didactic

3.2. Date statistice personale
Platforma are implementate proceduri prin care se arhivează activitățile globale desfășurate de
un utilizator, la nivel de sesiune de lucru, dar și de detaliu la nivelul fiecărei proceduri. Statisticile
urmăresc numărul de accesări, ca număr de sesiuni, timpul petrecut în cadrul fiecărei sesiuni de
lucru, global și la nivelul fiecărei proceduri.
4. Resurse educaționale
Platforma are implementate proceduri pentru încărcarea și actualizarea resurselor educaționale \n
formate diverse, inclusiv multimedia.
5. Lista ghidurilor destinate utilizării platformei de învăţământ electronic
Au fost elaborate 3 tipuri de materiale pentru instruirea utilizatorilor platformei de învăţământ
electronic, respectiv:
1. Asistenţa on line pentru utilizatorii autorizaţi;
2. Tutoriale
3. Ghiduri.
5.1. Asistenţa on line pentru utilizatorii autorizaţi
Platforma de învăţământ electronic a fost concepută astfel încât orice grup de utilizator este asistat
pe tot parcursul interacţiunii sale cu procedurile specifice, adică în toate ecranele deschise de aplicaţie
există indicaţii privind modul de lucru. Asistenţa oferită în acest cadru este specifică fiecărui grup de
utilizatori şi este direcţionată spre activitatea pe care utilizatorul o întreprinde.
5.2. Tutoriale
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Platforma de învăţământ electronic are legături către următoarele tutoriale:
 Tutorial studenți videoconferință ( http://www.youtube.com/watch?v=seRcfGCOoBg )
 Tutorial profesori videoconferință ( http://www.youtube.com/watch?v=gurB9d7DMvA )

5.3. Ghiduri
Utilizatorii autorizaţi ai platformei de învăţământ electronic pot vizualiza şi tipări ghiduri
specifice următoarelor grupe de utilizatori:
- ghidul studentului pentru utilizarea universităţii virtuale;
- ghidul cadrului didactic pentru utilizarea universităţii virtuale;
- ghidul directorului de specializare pentru utilizarea universităţii virtuale;
- ghidul secretariatului de specializare pentru utilizarea universităţii virtuale.
Fiecare utilizatori are acces doar la ghidul de utilizare specific grupei din care acesta face parte.
Fiecare ghid conţine următoarele părţi:
- prezentarea generală a platformei;
- prezentarea procedurilor generale, comune tuturor utilizatorilor;
- prezentarea activităţilor specifice grupului vizat;
- adrese de contact.
6. Descrierea platformei de învăţământ electronic
6.1. Descrierea componentelor software ale platformei
6.1.1. Prezentarea softului pentru e-learning
Aplicaţiaţia MySeLF V 2.0 reprezintă o platformă electronică pentru asistarea învăţământului la
distanţă şi poate fi accesată la adresa
http://didu.ulbsibiu.ro/
și are următoarea formă
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Fig. 2. Pagina principală
Responsabilitatea implementării şi utilizării curente a aplicaţiei, pe cazul real al Universităţii
“Lucian Blaga” din Sibiu revine următoarelor grupuri:


Biroului Sisteme Informatice şi Logistică al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă;
 secretariatelor specializărilor;
 directorilor de specializare;
 cadrelor didactice implicate.
Beneficiarii direcţi ai platformei electronice sunt studenţii universităţii în baza contractului de
studiu individual încheiat cu universitatea.
Punctul de acces al utilizatorilor autorizaţi este pe pagina principal a site-ului.
Structura de date. Informaţiile vehiculate de aplicaţie sunt stocate în baze de date relaţionale şi se
referă la:
 structura organizaţională a instituţiei (facultăţi, specializări);
 plan de învăţământ asociat fiecărei specializări;
 formaţii de studiu;
 cadre didactice;
 studenţi.
Bazele de date conţin informaţii pentru toţi studenţii gestionaţi de către Departamentul pentru
Învăţământ la Distanţă și Învățământ cu Frecvență Redusă.
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Proceduri. Aplicaţia conţine proceduri interactive pentru:
activităţi administrative (administrarea datelor personale ale utilizatorilor);
organizarea procesului de învăţământ. Aplicaţii la dispoziţia administratorului platformei.
susţinerea procesului de învăţământ (E-learning). Aplicaţii la dispoziţia:
 cadrelor didactice;
 studenţilor.
informare şi control.
6.1.2.

Utilizatori ai platformei educaţionale. Responsabilităţi

Orice persoană ce interacţionează cu aplicaţia aparţine obligatoriu unui grup de utilizatori şi este
autentificată automat de către aplicaţie prin nume utilizator şi parolă de acces.
După introducerea numelui de utilizator şi a parolei, aplicaţia validează accesul şi afişează
informaţiile de autentificare (Fig. 4)

Fig. 4. Identificarea utilizatorului şi programele de studiu la care este asociat
Utilizatorii au posibilitatea să actualizeze informațiile referitoare la:
- Telefon;
- Adresa de mail;
- Titlu didactic;
- Programe de studiu asociate;
atât în cazul cadrelor didactice cât și a studenților.
Fiecare grup de utilizator dispune de o pagină principală ce permite accesul la procedurile specifice.
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Cadrele didactice (titularii de disciplină, cadrele didactice evaluatoare şi tutorii) au ca
responsabilităţi:
 asigurarea resurselor educaționale pentru disciplinele repartizate, în format electronic
(note de curs, teste, materiale video etc);
 postarea temelor și urmărirea realizării acestora;
 agenda de lucru pentru activitățile didactice;
 realizarea de activităţi didactice virtuale, respectiv:
 forum (listă) de discuţii – procedură asincronă ce permite lansarea de dezbateri scrise
pe o anumită temă;
 videoconferinţă – procedură sincronă ce permite comunicarea audio-video dintre două
sau mai multe locaţii.
 analiza feedback-ului studenţilor privind calitatea procesului de învăţământ;
 asigurarea corespondenţei electronice

Fig. 7. Procedurile disponibile în pagina principală a cadrelor didactice
Studenţii sunt beneficiarii direcţi ai activităţilor desfăşurate de celelalte grupuri de utilizatori. Toţi
studenţii pot accesa proceduri pentru:
 activarea contului de utilizator al universităţii virtuale;
 vizualizarea de informaţii privind situaţia şcolară (prin sistemul UMS);
 vizualizarea de informaţii privind obligaţiile financiare (prin sistemul UMS);
 vizualizarea calendarului activităţilor didactice.
Studenţii care s-au înregistrat ca utilizatori ai platformei electronice au opţiunea
de a utiliza, în folosul pregătirii proprii, proceduri pentru:
 consultarea resurselor educaționale în format electronic;
 rezolvarea testelor de autoevaluare;
 transmiterea temelor;
 participarea la activităţi virtuale sincrone (videoconferinţe);
 utilizarea activităţilor didactice asincrone (forum de discuţii, materiale video înregistrate);
 completarea de chestionare privind calitatea procesului de învăţământ;
 corespondenţa electronică.
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Fig. 8. Procedurile disponibile în pagina principală a studenţilor
6.2. Descrierea infrastructurii existente (hardware şi siteme de operare)
Platforma de Învăţământ Electronic este implementată pe o infrastructură de comunicaţii care
permite accesul permanent şi simultan a unui număr mare de utilizatori şi gestionează diverse formate
electronice ale resurselor de învăţământ.
Platforma permite tehnic accesul simultan al unui număr mare de utilizatori, fiind bazat pe
următoarea arhitectură hardware şi software:
 Calculator HP ProLiant ML370 G4 Tower Model (Dual Intel Xeon 3,2GHz, 1MB cache, 2GB
REG PC2-3200, 2 x HP 72.8 GB Ultra320 SCSI HDD, 38773 NC7781 embedded NIC, HP
DVD+RW 16)
 Sistem de operare din clasa Linux.
Configuraţia disponibilă oferă o soluţie de top în ceea ce priveşte datacenter-ele şi severele de
aplicaţie.
Numărul de conexiuni este limitat de numărul de clienţi acceptaţi prin configurare de server,
arhitectura hardware permiţând un număr de peste 3000 de thread-uri client simultan.
Discurile SCSI de mare viteza sunt montate în sistem RAID 1, oferind redundanţa 100%, iar
interfaţa Hot-Swap permite înlocuirea la cald în cazul defectării unuia dintre discuri.
Din punct de vedere al conectării la reţea, serverul se găseşte în “server farm-ul” Universităţii,
direct pe back-bone, cu un link actual la 100Mbps.
Nodul central este conectat prin BGP la reţeaua RoEduNet cu un transport de 10Mbps şi la o
legătură de back-up de 1Mbps, balansată, prin RomTelecom.
Se realizează peer-ing la nivel naţional cu reţeaua RomTelecom şi la nivel local cu reţelele RDS
şi ASTRAL.
Din acest punct de vedere, serverul este disponibil 24/24 şi 7/7.
Alimentat de o sursă APC SmartUPS de 1000 VA, el este monitorizat alături de celelalte sisteme
şi dispozitive de comunicaţie, având o disponibilitate calculată de 99.8% în ultimile 6 luni.
Back-bone-ul este cablat la un switch Allied Telesyn AT 8024 cu management, iar rutarea se face
printr-un swich L3 AT 8824, ambele fiind soluţii de vârf în reţelistică.
Centrul de Comunicaţii al ULBS are în vedere înlocuirea sau aducerea la zi a configuraţiilor, la
un ciclu de 2 ani.
6.3. Structura de personal
Implementarea şi întreţinerea curentă a aplicaţiei este în responsabilitatea Biroului Sisteme
Informatice şi Logistică al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă
Redusă având acoperite următoarele poziţii:





director platformă e-Learning
analist programator 2 posturi
administrator baze de date 2 posturi
6.4. Descrierea facilităţilor de comunicare

Comunicarea la nivelul Platformei pentru învăţământ electronic presupune interacţiunea dintre
grupurile de utilizatori la
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 nivel individual, personalizat;
 nivel de grup, formaţii de studiu,
şi poate avea un caracter
 aleator;
 periodic;
 programat,
fiind rezultatul unor
 consecinţe procedurale;
 iniţiative personale
şi în mod firesc urmăreşte un obiectiv.
Suportul de comunicare este oferit de proceduri ale platformei specifice tipului de comunicare şi
categoriei participanţilor, respectiv:
Nr.
crt.

Tip
comunicaţie

participanţi
iniţiativa

Apel

apel
tip
nivel
 Titular
 evaluator individual
 tutore
de grup

personală
personală

Student

individual



6.

personală

 Titular
 evaluator
 tutore

individual



Student

7.

personală

Student

individual



Student

8.

personală

Student

individual



 Titular
 evaluator
 tutore

personală

1.

personală

2.

procedurală

3.

5.

asincronă

4.

nivel

direcţie

Tip
 Titular
 evaluator
 tutore
 Titular
 evaluator
 tutore
 evaluator
 tutore
 titular
Student

individual



Grup
individual



Student

individual
de grup

individual



Student

de grup

individual



 Titular
 Titular
 evaluator
 tutore

individual
individual

de grup

procedură

Circulaţia
informaţiilor
aleator
Poşta
electronică

programat

personală

Tutore

individual

programat

Forum de
discuţii

continuu

de grup



Student

chat

Continuu
cu
programare
prealabilă

video

Continuu
cu
programare
prealabilă

de grup

sincronă
10.

individual
personală

Tutore

de grup



Student

verificarea
continuă

aleator

individual
9.

obiective

aleator

de grup

de grup

caracter

de grup

Circulaţia
informaţiilor
 incitarea la
studiu
 schimbul de
cunoştinţe şi
opinii
 învăţarea întrun mediu
colaborativ
 incitarea la
studiu
 schimbul de
cunoştinţe şi
opinii
 învăţarea întrun mediu
colaborativ
 incitarea la
studiu
 schimbul de
cunoştinţe şi
opinii
 învăţarea întrun mediu
colaborativ

Tabelul 9. Facilităţi de comunicare
Orice alt tip de comunicare realizată în afara spaţiului virtual oferit de platforma e-Learning este
rezultatul iniţiativei personale a celor implicaţi sub deplina lor responsabilite şi nu poate constitui parte
integrantă a platformei pentru învăţământ la distanţă dar poate oferi valenţe suplimentare benefice
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procesului de învăţământ. Astfel de colaborări pot fi organizate la iniţiativa personală a participanţilor
sau programate şi se pot materializa prin:
 Întâliniri ”face to face”;
 Convorbiri telefonice:
 Comunicare sincronă sau asincronă în mediul Internet utilizînd produse software specializate,
respectiv servicii de mail, programe de chat (text, audio sau video), schimburi de materiale prin
ftp etc.
6.5. Mecanisme de coordonare, analiză şi actualizare
Biroul Sisteme Informatice şi Logistică al DIDIFR coordonează şi urmăreşte activitatea
desfăşurată de celelalte categorii de utilizatori în scopul realizării următoarelor obiective:
- funcţionarea continuă a platformei;
- recuperarea deficienţelor ce apar la nivelul unui utilizator;
- asigurarea informaţiilor necesare funcţionării modulelor;
- respectarea fluxului procedural;
- atenţionarea factorilor de decizie asupra gradului de realizare a funcţionalităţii platformei.
Realizarea acestor obiective s-a produs gradual începând cu anul de implementare al produsului prin
- instruirea personalului implicat;
- realizarea în comun a procedurilor;
- familiarizarea factorilor de decizie cu problematica aplicaţiei prin demonstraţii şi materiale supuse
dezbaterii departamentului;
- dezvoltarea continuă a aplicaţiei.
În baza activităţilor de coordonare şi analiză a platformei pentru ID/IFR s-a realizat achiziţionarea
de licenţe soft şi aparatură hard potrivit proiectului de investiţii aprobat.
Centrul de Comunicaţii al ULBS are în vedere înlocuirea sau aducerea la zi a configuraţiilor, la un
ciclu de 2 ani.
Există deasemenea un cadru organizaţional la nivelul fiecărei facultăţi prin care sunt coordonate
şi analizate activităţile secretariatelor, directorilor de specializare, cadrelor didactice şi tutorilor vizavi
de obligaţiile ce revin fiecărei categorii în exploatrea curentă a platformei şi problematica generată la
acest nivel constituie o sursă importantă în procesul de actualizare al platformei.
Desigur o pondere importantă în stabilirea direcţiilor de dezvoltare a platformei precum şi în
stabilirea modulelor ce necesită activităţi de actualizare îl constituie analiza feed back-ului studenţilor
privind calitatea funcţională a platformei.
6.6. Descrierea serviciilor oferite studenţilor
Serviciile oferite studenţilor prin platforma electronică pentru ID/IFR sunt cele specificate ca
module în pagina principală a studentului şi reprezintă activităţi concentrate spre realizarea în cât mai
bune condiţii a pregătirii acestora. Reluând, putem aprecia fiecare serviciu ca un mediu virtual
prietenos în care studentul poate să se manifeste în regimul propriu de interacţiune, fie ca simplu
consumator de cunoaştere aflat în postura de recepţie a ceea ce se produce în spaţiul virtual, fie ca
jucător activ, generator de cunoaştere în acest spaţiu.
Din acest punct de vedere avem următoarea oglindă a serviciilor de care pot beneficia studenţii.
nr.
crt.
1.

denumire serviciu
documentare

sursă

furnizor

 titular
 documentaţie
scrisă
 evaluator
 materiale
 tutore
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student
în calitate de:
receptor de
cunoaştere

mod de
realizare
 off line
 on line

video
2.

 evaluare continuă
 autoevaluare

3.

schimburi asincrone de
informaţii-liste de discuţii

4.

schimburi asincrone de
informaţii-corespondenţă
electronică

5.

schimburi sincrone de
informţii – video on line

7.
8.
9.

10.

analiza calităţii procesului
de învăţământ
analiza calităţii platformei
pentru ID
informare asupra
calendarului activităţilor
didactice
informare asupra datelor
de interes personal-date
personale, situaţia şcolară,
taxe de studiu etc

 evaluator
 tutore
 titular
 evaluator
 tutore
 student
 titular
 evaluator
 tutore
 student

receptor de
cunoaştere
 receptor de
forum de
cunoaştere
discuţii
 generator de
cunoaştere
 receptor de
cunoaştere
adrese de mail
 generator de
cunoaştere
 receptor de
 titular
modul
cunoaştere
 evaluator
videoconferinţe  generator de
 tutore
cunoaştere
generator de
student
chestionare
cunoaştere
generator de
student
chestionare
cunoaştere
teste

on line

on line

on line

on line

on line
on line

secretariat

secretariat

receptor de
cunoaştere

on line

secretariat

secretariat

receptor de
cunoaştere

on line

Tabelul 10. Servicii oferite studenţilor

6.7. Descrierea sistemului tutorial
6.7.1. Aspecte privind conceptul de sistem tutorial la universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Formarea competenţelor în vederea obţinerii unei calificări superioare, competenţe dublate
de o diplomă de licenţă într-un domeniu autorizat, reprezintă obiectivul participării studenţilor
la procesul de învăţământ, indiferent de forma acestuia.
În consecinţă o instituţie organizatoare de programe de licenţă are obligaţia să se constituie ca un
garant al calităţii pregătirii formative, actele de studii eliberate constituindu-se în cărţi de vizită ale
instituţiei.
Învăţământul la distanţă poate da o şansă pozitivă unor categorii socio-profesionale dar, în acelaşi
timp trebuie asigurate condiţiile de desfăşurare a acestei forme de învăţământ care să nu ducă la
scăderea nivelului de cotare al instituţiei.
Echipa responsabilă pentru realizarea procesului de învăţământ în condiţiile menţionate mai sus se
compune minimal din:
 titular de disciplină;
 cadru didactic evaluator;
 tutore.
Procesul de pregătire a studenţilor la forma de învăţământ ID/IFR este suma activităţilor tutoriale
desfăşurate de colectivul menţionat anterior aplicată temporal diferenţiat fiecărui student.
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Activitatea tutorială, gândită ca fiind acel proces de informare, consiliere şi îndrumare a
studenţilor pe tot parcursul şcolarizării, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul
universitar, alegerea celor mai potrivite opţiuni didatice, precum şi de a încuraja pregătirea într-un
mediu de grup virtual, nu poate fi considerată ca fiind exclusiv în reponsabilitatea tutorelui ci mai
degrabă responsabilitatea întregului colectiv ce deserveşte specializarea respectivă, dar cu precizarea
clară a competenţelor în interiorul sistemului tutorial.
Titularul de disciplină este un cadru didactic titular sau asociat având funcţia didactică minim de
lector sau echivalentă şi are aceleaşi competenţe şi obligaţii ca şi în cazul învăţământului „la zi” la care
se mai adaugă obligativitatea asigurării suportului de curs.
Activitatea titularului de curs se referă la o formatie de studiu echivalentă unei serii.
Cadru didactic evaluator este un cadru didactic titular sau asociat cu competenţe în disciplina
repartizată şi are ca principală atribuţie urmărirea pregătirii continue a studentului prin sistemul temelor
de casă, prin activităţi asisate sau prin alte modalităţi. Activitatea cadrului didactic evaluator se referă la
o formaţie de studiu echivalentă unei grupe sau semigrupe.
Tutorele este un absolvent de studii superioare cu abilităţi pedagogice avînd ca principală funcţie
asistarea studentului pe întreg ciclul de învăţământ. Activitatea tutorelui se referă la o formaţie numită
grup de lucru ce nu poate depăşi dimensiunile unei semigrupe sau grupe.
Implementarea sistemului tutorial facilitează:
- familiarizarea studenţilor cu mediul academic;
- instruirea studenţilor în utilizarea facilităţilor puse la dispoziţie (platforma electronică, biblioteci,
servicii administrative etc);
- sprijinirea orientării profesionale prin discuţii asupra liniilor de studii oferite (cursuri opţionale);
- consilierea, îndrumarea diferenţiată şi personalizată a studenţilor;
- integrarea studentului, izolat spaţial, într-un sistem cooperativ de lucru;
- pregătirea continuă a studenţilor în absenţa unui mediu classic de predare (orar)
- recoltarea feedback-ului studenţilor vizavi de calitatea procesului de învăţământ.
În scopul asigurării condiţiilor de realizare optimă a acestor facilităţi, universitatea prin Departamentul
pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, asigură:
 realizarea unei politici corespunzătoare de atragere a personalului corespunzător ca nivel de
pregătire în sistemul tutorial
 stagii de instruire pentru dezvoltarea pregătirii psiho-pedagogice necesare;
 stagii de pregătire pentru utilizarea platformei pentru învăţământ la distanţă;
 urmărirea continuă a gradului de satisfacţie al studenţilor vizavi de activitatea tutorială.
Sistemul tutorial al universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu precum şi atribuţiile participanţilor la
acest sistem sunt definite de Regulamentul de organizare a activităţii tutoriale pentru ID.
6.7.3. Module din platforma ID ce deservesc sistemul tutorial
Platforma electronica pentru ID/IFR asigură suportul logic pentru desfăşurarea unei părţi
importante a activităţilor specifice sistemului tutorial. Tutorii sunt integraţi de sistem în categoria
utilizatorilor profesori şi în consecinţă beneficiază de aceleaşi proceduri descrise în pagina principală a
profesorului. Ca specificitate, în apelarea procedurii pentru corespondenţa electronică către studenţi
lista oferită de aplicaţie va conţine doar studenţii aflaţi în responsabilitatea tutorelui. Similar în pagina
principală a studentului se furnizează informaţiile de contact (nume, prenume, telefon, mail) ale
tutorelui de care studentul aparţine.
Informaţiile de detaliu se regăsesc în tabelele 9 şi 10 iar rezumativ putem considera ca sprijin
pentru sistemul tutorial modulele din următorul tabel.
nr.
funcţie
crt
1. informare

locaţie
pagină

Pagină
utilizator
Modul
identificare tutore student
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beneficiar
student

student
2.

3.

5.

6.

7.

corespondenţă

pagină
student

schimb asincron de pagină
cunoştinţe şi opinii student
pagină:
evaluator
corespondenţă
tutore
titular
pagină:
schimb asincron de evaluator
cunoştinţe şi opinii tutore
titular
pagină:
schimb sincron de evaluator
cunoştinţe şi opinii tutore
titular

mesaje către:
titular
evaluator
tutore

student

titular
evaluator
tutore

Forum de discuţii student

titular
evaluator
tutore
student

mesaje către
studenţi

evaluator
student
tutore
titular

evaluator
Forum de discuţii tutore
student
titular
evaluator
student
tutore
titular

Chat

Tabelul 12. Reflexia sistemului tutorial în platforma electronică ID
6.8. Descrierea sistemului de evaluare pe parcurs a acumulării de cunoştinţe de către
studenţi şi a sistemului de evaluare finală
Studenţii au acces la informaţii prin care iau cunoştinţă de cerinţele formulate de către cadrul
didactic titular al disciplinei referitor la:
- calendarul evoluţiei pregătirii, informaţii disponibile în calendarul disciplinei;
- forma de desfăşurare a evaluării finale şi structura notării finale.
Aceste documente sunt oferite studenţilor pe suport electronic şi realizarea lor este în
responsabilitatea fiecărei specializări.
Platforma electronică pentru ID nu conţine module destinate testării on line sau off line de către
cadrele didactice evaluatoare a studenţilor nici pe parcursul perioadei de pregătire şi nici sub forma
examinării finale, dar, toate cadrele didactice participante la procesul educaţional, şi în special cadrul
didactiv evaluator şi tutorele pot aprecia şi nota activitatea desfăşurată de fiecare student prin aplicaţiile
“forum de discuţii” şi “teme” în măsura în care constată, prin metode complementare, compatibilitatea
dintre cunoştinţele studentului şi conţinutul materialelor postate de acesta. Deasemenea examinarea
finală se realizează în sistem classic.
7. Descrierea procedurilor de evaluare internă a platformei de învăţământ electronic
7.1. Calitatea produselor software
Printre cele mai detaliate atribute de descriere a calităţii produselor software sunt standardele ISO
9126, standarde care se referă la calitatea modelului (ISO/IEC 9126-1:2001). Calitatea modelul
consistă în două părţi, prima parte acoperă calitatea internă şi externă şi se materializează prin
definirea a 6 atribute. În tabelul următor referim aceste atribute împreună cu definiţiile lor, lăsând şi
formulările în limba engleză.
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Definiţie
Capabilitatea produsului soft de a furniza funcţii prestabilite şi necesităţi definite, în
condiţiile utilizării acestuia într-un cadru specificat.
Funcţionalitatea
The capability of the software product to provide functions which meet stated and
Functionality
implied needs when the software is used under specified conditions. The functions
satisfy the formulated or supposed conditions.
Capabilitatea produsului soft de a menţine un nivel specificat al performanţei, în
Reliabilitatea condiţiile utilizării acestuia într-un cadru specificat.
Reliability
The capability of the software product to maintain a specified level of performance
when used under specified conditions.
Capabilitatea produsului soft de a fi inteligibil, asimilabil, utilizabil şi atractiv
Utilizabilitatea utilizatorului, în condiţiile utilizării acestuia într-un cadru specificat.
Usability
The capability of the software product to be understood, learned, used and attractive
to the user, when used under specified conditions.
Capabilitatea produsului soft de a furniza performanţe corespunzătoare relativ la
Eficienţa
cantitatea resurselor utilizate, în condiţii date.
Efficiency
The capability of the software product to provide appropriate performance, relative
to the amount of resources used, under stated conditions.
Capabilitatea produsului soft de a fi modifcat. Modificările pot include corecţii,
dezvoltări sau adaptări ale softului la schimbarea mediului, cerinţelor şi a
Mentenanţa
specificaţiilor funcţionale.
Maintainability The capability of the software product to be modified. Modifications may include
corrections, improvements or adaptation of the software to changes in environment,
and in requirements and functional specifications.
Capabilitatea produsului soft de a fi transferabil dintr-un mediu în altul.
Portabilitatea
The capability of the software product to be transferred from one environment to
Portability
another.
Atribut

Tabelul 13. Sistemul de calitate al produselor soft, calitatea internă şi externă
Cea de a doua parte a modelului se referă la calitatea în utilizare şi este specificată prin definirea a
4 atribute prezentate în tabelul următor.
Definiţie
Capabilitatea produsului soft de a furniza funcţii prestabilite şi necesităţi stabilite în
condiţiile utilizării acetuia într-un cadru dat. Funcţiile satisfac condiţii formulate şi
Utilitatea
presupuse.
Effectiveness The capability of the software product to provide functions which meet stated and
implied needs when the software is used under specified conditions. The functions
satisfy the formulated or supposed conditions.
Capabilitatea produsului software de a permite utilizatorilor să consume aceleaşi
Productivitatea cantitate de resurse în relaţie cu efectul obţinut într-un context specific de utilizare.
Productivity The capability of the software product to enable users to expend appropriate amounts
of resources in relation to the effectiveness achieved in a specified context of use.
capabilitatea produsului soft e a obţine nivele acceptabile de risc de a face rău
oamenilor, afacerilor, proprietăţii sau mediului în condiţiile utilizării acestuia într-un
Siguranţa
cadru dat.
Safety
The capability of the software product to achieve acceptable levels of risk of harm to
people, business, software, property or the environment in a specified context of use.
Satisfacţia
Capabilitatea softului de a produce satisfacţie utilizatorilor în contextul dat de
Satisfaction
utilizare.
Atribut
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The capability of the software product to satisfy users in a specified context of use.
Tabelul 14. Sistemul de calitate al produselor soft, calitatea în utilizare

7.2. Aspecte privind proiectarea şi implementarea platformei ID
Asigurarea standardelor de calitate la un nivel satisfăcător a fost unul din principalii factori care
au stat la baza stabilirii cadrului de realizare a produsului program, respectiv
 metodologia de proiectare, realizare şi implementare;
 sistemul de date;
 mediul de dezvoltare şi implementare;
 proceduri de evaluare şi recuperare.
7.2.1. Metodologia de proiectare, realizare şi implementare
În dezvoltarea proiectului s-a utilizat metodologia Rational Unified Process (RUP), tehnologie
care se bazează pe o dezvoltare iterativă în fiecare fază a dezvoltării. Utilizarea acestei metodologii a
permis trecerea la implementarea produsului chiar dintr-o fază relativ incipientă a realizării, dezvoltarea
funcţiunilor platformei efectuându-se ca parte integrantă a etapei de mentenanţă. O astfel de
metodologie este cel mai bine adaptată dezvoltării de produse soft în condiţiile unei echipe restrânse şi
cu termen de punere în funcţiune relativ scurt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fig. 10. Metodologia RUP
Prin utilizarea unei metodologii iterative factorul de risc scade datorită următoarelor aspecte:
neclarităţile în proiectare devin evidente chiar din etapele timpurii ale ciclului de viaţă;
asigură o prezenţă continuă a feedback-ul din partea utilizatorului final;
dezvoltarea se concentrează pe modulele principale;
obiectivele se ating prin testare;
depistarea timpurie şi succesivă a inconsistenţelor;
efort uniform în procesul de analiză, realizare şi implementare
beneficiarii proiectului realizează continuu evoluţia produsului crescând gradul de staisfacţie al
acestora.

7.2.2. Sistemul de date
Proiectarea bazei de date s-a efectuat plecând de la următoarele caracteristici ale sistemului real:
- existenţa unei set comun de informaţii care se referă la structura universităţii, cadrele didactice etc;
- existenţa unor seturi de informaţii de acceaşi natură dar cu conţinut diferit fiecărei facultăţi
- repetabilitatea informaţiilor de la un an universitar la altul
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- existenţa potenţială a unui acces concurent la informaţii de mare densitate.
- un bazin mare de date de ordin maximal
”nr. facultăţi X nr specilizări X nr. ani studiu X nr. discipline X nr studenţi X nr. profesori”
în cazul unei singure baze de date;
- necesitatea partajării unor informaţii între componente administrative diferite;
- diversitatea tipurilor de informaţii.
S-a adoptat soluţia repartizării informaţiilor în baze de date aflate la trei nivele de reprezentare:
 baza de date la nivelul universităţii (o singură bază de date);
 baza de date la nivelul unei facultăţi (replicată corespunzător numărului de facultăţi);
 baza de date la nivelul unei specializări (replicată la nivelul numărului de specializări).
În fiecare bază de date s-au creat tabele corespunzătoare entităţilor din sistemul real cu referire
comună sau specifice unui an universitar în funcţie de volumul de date vehiculat.
Baza de date a universităţii generează valori de indici care intră în definiţia bazelor de date aflate
la nivele inferioare permiţând identificarea corectă a acestora în funcţie de zona căreia îi aparţine
utilizatorul care se conectează la platformă. În proiectarea fiecărei baze de date s-au parcurs etapele
specifice proiectării unei baze de date relaţionale.
7.2.3. Mediul de dezvoltare şi implementare
S-a adoptat deliberat plasarea aplicaţiei pe o platformă Linux configurată exclusiv ca server web
(serviciu asigurat prin modulul apache2) achiziţionându-se în final o licenţă RedHat Linux Entreprise.
Dezvoltarea modulelor s-a realizat în mediul PHP, mediu complet compatibil cu mediul HTML.
Transmiterea informaţiilor cu grad de risc pentru securitatea platformei se efectuează criptat printr-un
sistem propriu. S-au luat măsuri de securitate privind accesul la platformă nepermiţîndu-se intrarea în
mijlocul unui flux de module pe baza parametrilor existenţi în bara de adresare a browserului.
Bazele de date au fost implementate în sistemul MySQL, mediul MySQL fiind complet compatibil
cu sitemele Linux furnizând performanţe deosebite în exploatarea unui volum mare de date distribuite
ţn baze de date diferite şi accesate în mod concurent. Deasemenea funcţiile MySQL sunt complet
integrate în mediul PHP.
7.2.4. Proceduri de evaluare internă
În formatul actual al platformei pentru învăţământ electronic, evaluarea internă a produsului
program poate fi efectuată prin:
 analiza performanţelor
 analiza evenimentelor
 prelucrarea feedback-ului studenţilor
Gradul de realizare a acestor evaluări, parametri la care se referă şi atributele din modelul de calitate
cărora se subordonează sunt dezvoltate în tabelul următor iar contextul aplicării în cadrul procesului de
evaluare internă este descris ulterior pentru fiecare categorie evaluată.
nr.
crt

categorie evaluată

parametri, obiecte,
caracteristici

utilizatori activi
1.

performanţe
conectări

atribute
de calitate

declanşat prin








modificare
parolă

funcţionalitate
reliabilitate
eficienţă
utilitate
siguranţă
satisfacţie
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conectare
ca utilizator
activ

concluzii privind

 evoluţia
interesului
 disiminarea
informaţiei
 eficienţa în
pregătire
 atractivitatea
conţinutului

clasamente

2.

server, reţea

 siguranţă
 portabilitate
 mentenanţă

baze de date

 siguranţă
 reliabilitate

evenimente

module

conţinut

3.







funcţionalitate
reliabilitate
eficienţă
portabilitate
mentenanţă






funcţionalitate
utilitate
satisfacţie
mentenanţă

feedback studenţi
asistenţă

utilizabilitate

fiabilitate la
nivelul modulelor

mentenanţă

monitorizare
de către terţi
proceduri proprii
Centrului de
comunicaţii
instrucţiuni
de informare şi
recuperare

gradul de obiectivitate al
propriilor estimări

erori în proiectare,
dezvoltare sau
implementare

calitatea de ansamblu
privind proiectarea şi
realizarea softului

 conectare ca
utilizator activ
 atenţionări
 conectare ca
utilizator activ
 atenţionări
 conectare ca
utilizator activ
 atenţionări

funcţionarea corectă a
întregului sistem
corectitudinea şi coerenţa
datelor

 gradul de asigurare a
obiectivelor şi
funcţiilor prestabilite
 consistenţa şi coerenţa
datelor
 calitatea asistenţei
 accesibilitatea
 atractivitatea
calitatea de ansamblu
privind proiectarea şi
realizarea softului

Tabelul 15. Prezentarea sintetică a sistemul de evaluare internă

a. Categoria performanţe.
1. Acţiunea de modificare a parolei transformă un utilizator potenţial într-un utilizator activ,
procesul adăugând pentru evaluarea internă informaţii cu privire la popularizarea pe care studenţii
utilizatori activi sau tutorii o efectuează în rândul studenţilor noi veniţi în sistem
2. Acţiunea de conectare ca utilizator activ este contorizată automat de sistem şi analiza valorilor
înregistrate are relevanţă pentru evaluarea internă în planul calităţii platformei referitoare la toate
atributele de calitate
3. Monitorizarea de către terţi permite efectuarea unei analize paralele cu eventuale consecinţe în
corectarea metodologiei proprii de evaluare.
b. Categoria evenimente.
1. Centrul de Comunicaţii al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este parte a organigramei
universităţii având, printre altele, ca activitate managementul Sistemului de Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiei la nivelul întregii universităţi şi are implemente proceduri proprii
privind analiza funcţionalităţii sitemului prin produse ce permit analiza traficului pe reţea,
gradului de încărcare a serverelor, funcţionalitatea acestora. Informaţiile furnizate în acest context
permit definirea direcţiilor de dezvoltare în planul hard şi soft ale platformei ID.
2. Platforma electronică pentru ID are implementate în cadrul modulelor instrucţiuni de informare
şi recuperare cu privire la interacţiunea dintre utilizatori şi aplicaţie. Acestea se referă la:
 erori în conectare ca utilizator sau parolă
 erori în regăsirea informaţiilor
 blocare intenţionată a acesului
La apariţia unor astfel de erori, sistemul atenţionează prin mesaje motivaţia stopării accesului la
aplicaţie şi acţiunea pe care utilizatorul trebuie să o întreprindă.
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3. Utilizarea platformei de către un număr mare de utilizatori în contextul unor necesităţi didferite
permite testarea complexă a produsului ţi poate produce apariţia efectului neprevăzut al unor erori
în proiectare, dezvoltare sau implementare. Utilizatorii sunt încurajaţi să semnaleze orice eroare
întâlnită. În plus şi membrii Biroului informatică al departamentului accesează frecvent platforma
ID suplinind activitatea unora dintre utilizatori având în acest mod posibilitatea de a sesiza astfel
de erori.
c. Categoria fedback studenţi.
1. Conecatrea ca utilizator activ permite accesul în pagina principală şi implicit activarea
procedurii pentru completarea chestionarului privind funcţionalitatea platformei pentru ID.
2. Pagina principală a website-ului are o zonă foarte vizibilă în care sunt postate informaţii de
atenţionare privind corecţiile sau dezvoltările efectuate de proiectant ca urmare a sesizărilor
primite, fapt ce duce la încurajarea iniţiativei de a reacţiona ale utilizatorilor.
În dezvoltarea platformei ID pe această direcţie se are în vedere implementarea de noi module care
să asigure printre altele:
 informarea utilizatorilor asupra problemelor frecvente;
 înregistrarea informaţiilor privind incidentele.
Deasemenea considerăm util să inserăm în pagina utilizatorului informaţii care să faciliteze
înţelegerea de către utilizator a conceptelor de calitate a produselor soft, asigurând în acest mod un
punct de plecare corect în evaluările pe care le vor formula.
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