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Eliberarea Certificatelor de Absolvire a cursurilor organizate în cadrul  

Proiectului CNFIS-FDI-2019-0519 – DIGITALMENT 

 

 

În Universitatea „Ovidius” din Constanța s-a derulat, în perioada 17.05.2019 – 16.12.2019, 

proiectul „Calitatea și sustenabilitate în Universitatea ”Ovidius” din Constanța. Proiectarea și 

implementarea unui SISTEM DIGITAL INTEGRAT DE MANAGEMENT al învățării, 

evaluării și calității academice - DIGITALMENT”, Domeniul 5– Îmbunătățirea calității activității 

didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice, cod CNFIS-FDI-2019-0519.  

Proiectul a fost câștigat de Universitatea „Ovidius” din Constanța în competiția de proiecte 

FDI 2019, desfășurată sub egida Ministerului Educației Naționale și coordonată de Consiliul Național 

pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). 

În cadrul proiectului s-au derulat două cursuri de perfecționare/instruire a cadrelor 

didactice/studenților:  

1) Medii digitale de învățare. Soluții OpenSource. Cursul a avut ca obiectiv dezvoltarea 

competențelor digitale ale cadrelor didactice și studenților (tehnologii e-Learning). Grupul țintă 

a fost format din 135 cadre didactice și studenți, la propunerea facultăților din cadrul 

Universității „Ovidius“ din Constanța. 

 

2) Metode activ-participative de predare–învățare și evaluare. Project-Based Learning, Inquiry-

Based Learning, Problem-Based Learning. Cursul a vizat perfecționarea continuă a cadrelor 

didactice și dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice esențiale procesului de învățământ 

centrat pe student. Grupul țintă a fost format din 85 cadre didactice, la propunerea facultăților 

din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța. Cele 46 cadre didactice care au finalizat 

cursul s-au constituit în 6 echipe multi/transdisciplinare pentru compatibilizarea curriculei și 

a metodelor didactice integrate. Aceasta activitate oferă suport logistic pentru realizarea, în 

viitor, de proiecte inter/multi/transdisciplinare. 

În urma finalizării celor două cursuri de perfecționare/instruire, au fost eliberate Certificatele 

de Absolvire, însoțite de Suplimentul descriptiv în care sunt descrise competențele transfersale 

obținute de cadrele didactice și studenții din grupul țintă al proiectului CNFIS-FDI-2019-0519 – 

DIGITALMENT. 
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Prof. univ. dr. ing. Ionela POPOVICI, Director de proiect 

Adresa e-mail: icarazeanu@univ-ovidius.ro 
Universitatea „OVIDIUS” din Constanța 

Bd. Mamaia, nr.124, Constanţa, jud Constanţa, codul poştal 900527 
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