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“Dezvoltare Regionalã prin Educaþie Flexibilã º i Deschisã – 

Implementarea unei platforme complexe de e-Educaþie 

la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu“

Proiectul “Dezvoltare Regionalã prin Educaþie Flexibilã 

º i Deschisã – Implementarea unei platforme complexe 

de e-Educaþie la Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu.“

    vizeazã îmbunãtãþirea º i diversificarea serviciilor 

educaþionale ale Universitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu, 

în contextul implementãrii unor metodologii moderne 

de relaþionare profesor – student. 

    susþine învãþarea pe tot parcursul vieþii, facilitatã de 

utilizarea tehnologiei informaþiei º i comunicaþiilor în 

toate aspectele activitãþii universitare, prin introducerea 

unei soluþii de E-Educaþie.

~

~

1 Obiectiv general:

   monitorizarea procesului de instruire º i a rezultatelor 

obþinute de cursanþi º i instructori, atât pe perioada 

cursurilor cât º i dupã finalizarea acestora;

    creº terea accesului nediscriminatoriu la educaþie º i 

formare de specialitate pentru toate persoanele 

interesate, indiferent de locaþia geograficã, dizabilitate, 

specializãri anterioare, posibilitãþi financiare, s.a.m.d., 

prin introducerea unui sistem de educaþie flexibil º i 

incluziv, bazat pe utilizarea mijloacelor electronice 

pentru educaþie;

    eliminarea barierelor educaþiei tradiþionale, prin 

eliminarea prezenþei obligatorii în clasã º i a predãrii faþã 

în faþã;

   creº terea calitãþii serviciilor educaþionale, prin 

dezvoltarea de forme moderne de educaþie, prin 

promovarea participãrii studenþilor la elaborarea, 

actualizarea º i modificarea cursurilor, într-un mediu 

educaþional bazat pe tehnologia informaþiei º i 

comunicaþiilor;

    promovarea competenþelor adiþionale, în domeniul 

tehnologiei informaþiei º i comunicaþiilor;

~ 

~

~

 ~

~

2 Obiective specifice:

Valoarea totalã a proiectului - 6.337.478,34 lei, din care 

asistenþa financiarã nerambursabilã - 5.217.588,60 lei.

12 luni începând de la data semnãrii contractului 

(4 septembrie 2009)

Valoarea proiectului:

   identificarea resurselor existente utilizabile în 

implementarea proiectului;

   achiziþionarea serviciilor de dezvoltare º i 

implementare a soluþiei de e-learning 

identificarea informaþiilor stocate pe suport informatic 

care ar putea contribui la realizarea obiectivelor 

proiectului º i integrarea cu noul sistem

implementarea propriu zisã a soluþiei de E-Learning;

   instruirea utilizatorilor º i a personalului care va 

asigura întreþinerea sistemului;

    organizarea unor activitãþi de management de 

proiect º i informare, inclusiv publicã, asupra evoluþiei 

proiectului.

~ 

~ 

~ 

~

Durata:

Etape:

    studenþi ai universitãþii; 

    angajaþi cu normã întreagã, care doresc sã acceadã în 

învãþãmântul superior sau sã se specializeze, dar nu se 

pot înscrie în sistemul tradiþional de învãþãmânt superior;

    angajaþi º i / sau persoane aflate la distanþe mari de 

centrele universitare, dar care au acces la mijloace 

electronice de comunicare;

    persoane cu dificultãþi de deplasare;

~

~

~

~

Publicul vizat: 

   facilitarea procesului de învãþare, mãrind 

receptivitatea º i gradul de asimilare a cunoº tinþelor;

   stimularea creativitãþii º i competiþiei, a lucrului 

individual º i în echipã;

    optimizarea planificãrii carierei;

   oferirea unui substitut petnru materialele º i 

instrumentele didactice costisitoare sau dificil de 

procurat;

    accesul rapid º i controlat la o bazã vastã de 

informaþie;

    dezvoltarea competenþelor în utilizarea TIC;

    eficientizarea activitãþii de administrare, 

reducerea costurilor de º colarizare, 

diminuarea timpilor neproductivi datoraþi participãrii la 

cursuri;

    reducerea cheltuielilor logistice pentru organizarea 

cursurilor.

 ~

 ~

~

 ~

~

~

~

~

Beneficii: 
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