
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Istorie / Istorie 
1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea ISTORIE IF
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 
2.2 Titularul activităților de curs LECT. UNIV. DR. RĂZVAN RĂDUCANU 
2.3 Titularul activităților de seminar LECT. UNIV. DR. RĂZVAN RĂDUCANU 
2.4 Anul 
de studiu 

I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 
disciplinei 

OB 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care:   3.2 curs  1 3.3 seminar/laborator  1 
3.4 Total ore din planul de învățământ  28 din care:   3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator  14 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 10 
Alte activități...................................  
3.7 Total ore studiu individual 72  
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite  4 
 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum X 
4.2 de competențe X 
 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a 
cursului 

X 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

X 

 
 

6. Competențe specifice acumulate 
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C1.Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare (NTIC) 
C1.1.Cunostinte la formarea cărora contribuie disciplina: 

a. Identificarea si înțelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informațiilor, comunicarea 
mediatica, sistemele media, dinamica acestora si la efectele comunicării mediatice 

b. Identificarea particularităților utilizării specializate a diverselor tipuri media în 
comunicare 
C1.2.Abilitati la formarea cărora contribuie disciplina: 

a. Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea si comunicarea profesionalizata a 
diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat 
corect 

b. Realizarea de portofolii cu privire la dimensiunea mediatica a unui act de informare 
si/sau comunicare profesionalizata 
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 CT1.Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor 
situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente si deontologice a acestora 
CT2. Autoevaluarea nevoii de formare profesionala în scopul inserției si adaptării la 
cerințele pieței muncii 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
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Studentii vor putea uliliza sistemul de operare Windows si pachetul Office. 
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Studenţii care finalizează cu succes această disciplină vor fi capabili să:  

1. ulilizeze sistemul de operare MS Windows 
2. utilizeze MS Paint, Ms Word, Ms Powerpoint, Ms Excel  

 
 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

Sistemul de operare Windows. Organizarea 
informatiei. Ms Paint 

descrierea 
explicaţia 

resurse online 

MS Word. Formatarea textului: aliniere, culori, 
paragrafe, etc. 

descrierea 
explicaţia 

resurse online 

MS Word. Formatarea paginilor: antete, subsoluri, 
orientari, etc. 

descrierea 
explicaţia 

resurse online 

MS Powerpoint. Slide-uri: orientari, fundaluri, antete, 
etc. 

descrierea 
explicaţia 

resurse online 

MS Powerpoint. Editarea prezentarilor: find & 
replace, Zoom, etc. 

descrierea 
explicaţia 

resurse online 

MS Excel. Notiuni de baza: workbook si worksheet descrierea 
explicaţia 

resurse online 

MS Excel. Editarea worksheet-urilor descrierea 
explicaţia 

resurse online 

Bibliografie: 
Referinţe principale 
 https://www.tutorialspoint.com/word/ 
 https://www.tutorialspoint.com/powerpoint/ 
 https://www.tutorialspoint.com/excel/ 
Referinţe suplimentare 

1. https://www.javatpoint.com/ms-word-tutorial  
2. https://www.guru99.com/excel-tutorials.html 



3. https://www.javatpoint.com/powerpoint-tutorial 
 
 

8. 2 Seminar Metode de predare Observații 

Aplicatii relativ la organizarea informatiilor in MS 
Windows. Aplicatii utilitare: total commander, av, 
firewall, etc. 

discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Aplicatii de formatare text in MS Word. discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Aplicatii de formatarea paginilor in MS Word. discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Aplicatii cu slide-uri/ orientari/ antete/ fundaluri/ 
indexari in ppt 

discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Aplicatii cu slide-uri in ppt discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Notiuni de baza excel discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Aplicatii la editarea celulelor in excel discuţia 
explicaţia 

Www.rraducanu.ro 

Bibliografie: 
Identică cu bibliografia cursului. 
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

 
10.4 Curs 

 Capacitatea de a utiliza SO
Windows 

 Capacitatea de a utiliza MS Word

 Capacitatea de a utiliza MS Ppt 
Capacitatea de a utiliza MS Excel

 
 

Evaluare pe parcurs 

 

 
10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea şi susţinerea publică a 
minim 6 proiecte de seminar 

 Evaluarea referatelor 

 Evaluarea prezentării referatelor 

100% 

10.6 Standard minim de performanță 

Îndeplinirea criteriilor de evaluare la nivelul de 45% din punctajul maxim. 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

.......................  .............................................   ...................................... 
 


