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Informare privind desfășurarea   

Cursului de formare a personalului didactic auxiliar din cadrul  

Universității „OVIDIUS“ din Constanța în vederea utilizării  

tehnicilor informatice de operare la nivel instituțional 

(08 iunie-21 iulie 2022) 

 
Universitatea “Ovidius” din Constanța implementează în perioada 18 aprilie – 16 decembrie 

2022 proiectul CNFIS-FDI-2022-0586 - Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea 

„Ovidius” din Constanța prin perfecționarea continuă a personalului didactic și a mijloacelor de 

învățare – DIDACT-IQ. 

Pentru realizarea Obiectivului specific nr. 3 (“Formarea personalului didactic (de predare și auxiliar) 

privind utilizarea tehnicilor informatice de operare la nivel instituțional”), în cadrul proiectului s-a 

desfășurat, în perioada 08.06-21.07.2022, în intervalul orar 15:00-17:00, Cursul de formare a 

personalului didactic auxiliar din cadrul UOC în vederea utilizării tehnicilor informatice de 

operare la nivel instituțional. 

 

Toate sesiunile de formare s-au desfășurat în sistem online, pe platforma Microsoft Teams.  

Link de acces utilizat:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3axvzn2AFfzq7SsvddHL02mGCMI5RzuxVggOcETWc8K0E1%40thread.tacv2/165425940086

1?context=%7b%22Tid%22%3a%220ae86a88-e993-4850-9db2-

1ff1884f9c8a%22%2c%22Oid%22%3a%22ba6a9bb1-ec4d-4e3b-8003-2dd787ec10f7%22%7d 

 

Cursul a fost structurat pe cerințele posturilor și a avut ca obiective principale îmbunătățirea 

abilităților și însușirea de cunoștințe noi de către  personalul didactic auxiliar în tehnicile informatice 

abordate în cadrul celor două module: 

1. Conturile Microsoft Office 365: instalare și configurare pachet Microsoft Office 365, instalare 

și configurare Microsoft Outlook (perioada derulării modulului - 08.06-17.06.2022); 

2. Platforma Microsoft Teams: instalare, configurare, utilizare, creare echipe de lucru (perioada 

derulării modulului 04.07-07.07.2022 și 18.07-21.07.2022). 

 

În urma realizării la termen a obiectivelor propuse, toți participanții vor primi, în perioada 

următoare, un Certificat de absolvire a Cursului de formare a personalului didactic auxiliar din 

cadrul UOC în vederea utilizării tehnicilor informatice de operare la nivel instituțional. 
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