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WP3. Advancement of university integrative function through LLL  

Act. 3.1.3. Consolidation of the university structures for LLL  

 

Brief description of the planned LLL reform: 
 

În cadrul proiectului COMPASS, UCCM preconizează consolidarea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea şi promovarea 

învăţământului electronic şi a resurselor digitale aferente acestei forme moderne de învăţământ, care va constitui un suport veritabil 

pentru dezvoltarea LLL în cadrul instituţiei. În acest context, ne propunem crearea a trei structuri noi: 

1. Centrul multifuncţional educaţional şi resurse digitale (CMERD) 

2. Laboratorul Tehnologii digitale educaţionale 

3. Laboratorul de studiere a limbilor străine (Language Lab). 

 

1. Misiunea Centrului multifuncţional educaţional şi resurse digitale va fi de a crea şi oferi o platformă educațională electronică 

pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul UCCM, care va integra resurse electronice şi instrumente moderne de 

învăţământ electronic. CMERD va putea fi utilizat la toate treptele de învăţământ (licenţă, master, doctorat, formare continuă) şi în 

cadrul diferitor forme de învăţământ (de contact direct, mixte, on-line).  

Servicii oferite de CMERD:  

 depozitarea resurselor electronice de învăţare; 

 utilizarea instrumentelor interactive de e-learning; 
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 organizarea învăţământului la distanţă; 

 desfăşurarea video-conferinţelor; 

 implementarea platformelor electronice moderne de comunicare profesor/student; 

 crearea portofoliilor electronice pentru cursuri; 

 administrarea cursurilor online; 

 testarea/chestionarea studenţilor; 

 open source pentru cunoştinţe în domenii ş.a. 

Beneficiari ai serviciilor CMERD: studenţi, cadre ştiinţifico-didactice, audienţi programe formare continuă, alţi solicitanţi de 

servicii şi resurse educaţionale.  

 

2. Laboratorul „Tehnologii digitale educaţionale”(CTDE) va avea misiunea de a oferi platforma electronică şi a asista cadrele 

ştiinţifico-didactice în implementarea învăţământului electronic. 

Servicii oferite de CTDE: 

 crearea şi asigurarea mediului electronic necesar implementării învăţământului electronic; 

 asistenţă în elaborarea şi implementarea cursurilor online; 

 suport în implementarea instrumentelor interactive de e-learning; 

 cursuri pentru formarea cadrelor ştiinţifico-didactice în domeniu;  

 administrarea şi monitorizarea resurselor electronice din CMERD; 

 consilierea studenţilor în utilizarea platformei electronice de e-learning ş.a. 

 

3. Laboratorul de studiere a limbilor străine (Language Lab) va avea misiunea de oferire a suportului digital în studierea 

limbilor străine/aprofundarea competenţelor lingvistice atât de către cadrele didactice, cât şi de către studenţi.  
 

 

 


