Agenda workshopului
“Integrarea tehnologiilor IT&C în procesul didactic universitar”
Organizatori: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Microsoft România, Brinel, IQuest
17 octombrie 2013 – Locația Hotel NAPOCA
Prelegeri
Interval orar

Detalii/descriere acțiune

Moderator / speaker /
responsabil

08.30 – 09.00

Înregistrare participanţi

Sabina MIHALACHE / Liliana POP

Deschidere workshop
Prezentare rezultate și status derulare proiect
Importanța și beneficiul adus de IT&C procesului didactic
Sesiunea I www.didatec.ro
”De la un sistem de management al documentelor la
platforma celor 1000+ de cursuri” sau cum poți să iți
gestionezi materialele didactice și activitatea de la clasă
cu ajutorul instrumentelor IT&C online
Sesiune II www.didatec.ro + Office 365
”Gestiunea integrată a comunicării și activității la
Universitate – de oriunde, de pe orice dispozitiv” sau
cum poți avea access securizat la tot cu o singură parolă

Aurel VLAICU
Șerban MEZA
Bogdan ORZA

09.00 – 09.15

09.15 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 12.15

12.15 – 13.00
13.00 – 14.00

Aurelia CIUPE,
Lavinia MĂLĂNCRĂVEAN IQuest

Grigorie MĂRCUȘ - Brinel,
Aurelia CIUPE

Pauză de lucru
Office 365
Funcționalități și beneficii aduse de folosirea integrată
a serviciilor Office 365. Exemple și studii de caz
Office 365
Oportunități de utilizare la nivel instituțional. Discuții și
răspunsuri la întrebări
Pauză de lucru
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Victor CHIRIȚĂ, Sanda FOAMETE
- Microsoft Romania

Sesiune de lucru
Prima mea experiență Office 365 & www.didatec.ro
(hands-on experience pe scenarii practice propuse)
Interval orar

Moderator / speaker /
responsabil

Detalii/descriere acțiune
Scenariul 1 – utilizare Outlook Office 365
”Cadrul didactic dorește să le reamintească studenților
ce materiale trebuie să pregătească pentru următorul
laborator”
Exemplificare și asistență pentru:
 import contacte dintr-un fisier csv
 trimitere mail la grup de studenți
 partajare calendar din outlook între cadrele
didactice
 studenți (pt. planificare ore/ evenimente/ acces
săli de clasă)

Scenariul 2 – utilizare SharePoint + Office 365 WebApps
14.00 – 17.00

” Cadrul didactic doreste sa realizeze o pagina web
personală, cu publicarea experienței stiintifice si
academice”
Exemplificare și asistență pentru:
 realizare pagina personală
 configurare biblioteca de
posibilitate de editare

documente

cu

Scenariul 3 – utilizare Lync Office 365
”Cadrul didactic dorește să organizeze o sesiune de
consultații cu studenții, chiar dacă este plecat la o
conferință în străinătate”
Exemplificare și asistență pentru:
 organizarea unei conferințe Lync online
 extinderea scenariului pentru partajarea
ecranului (desktop sharing)

Grigorie MĂRCUȘ - Brinel,
Aurelia CIUPE

