Echipa de management a proiectului:
Conf. dr. Alina Andreica – director proiect
Drd. Florina Covaci – manager proiect
Prof. dr. Szamosközi István – coordonare
strategii învăţămant netradiţional
Prof. dr. Paul Şerban Agachi – coordonare
strategii instituţionale
Prof. dr. Andrei Mărcuş – coordonare strategii
competitivitate şi comunitate
Ec. Istvan Püsök – management financiar
Alexandru Braşoveanu – management juridic
Ing. Gabriel Ciplea – coordonare
infrastructură
Ec. Istvan Lakatos – coordonare achiziţii
Conf. dr. Rodica Mocanu – coordonare
facilităţi educaţie continuă
Prof. dr. Bazil Pârv – coordonarea dezvoltării
de tehnologii e-learning
Conf. dr. Imre Arpad – coordonare facilităţi
laboratoare virtuale
Prof. dr. G. Stratan – coordonarea secţiunii
doctoranzi şi şcoli doctorale
Asist. Drd. Camelia Moraru – coordonare
cerinţe e-learning
Drd. Daniel Stuparu – coordonarea integrării
cu sistemele informatice UBB
Carmen Ciplea – coordonare web-design
Drd. Mircea Raţiu – coordonare - aspecte de
resurse umane

Obiectivul general al proiectului “Sistem
electronic aplicativ integrat de educaţie al
Universităţii Babes-Bolyai” este dezvoltarea
unui portal eLearning menit să:
• asigure un grad ridicat de cooperare
educaţională prin instrumente IT cu
instituţii academice din Romania şi din întreaga lume;
• faciliteze accesul la informatie si suport
tehnologic de ultimă ora în vederea
eficientizării procesului de educaţie si informare a studenţilor UBB

Activitățile proiectului:
1: Pregătirea şi lansarea proiectului
2: Managementul proiectului
3: Informare şi publicitate
4: Organizarea procedurilor de achiziţie
publica
5: Implementarea sistemului
6: Programarea şi dezvoltarea digitală a
suportului de curs
7: Instruire
8: Auditul proiectului
9: Finalizarea implementării proiectului

Obiectivele specifice:
• Implementarea unui portal e-educaţie
–UBB-online pentru administrare de
conţinut educational şi management al
activităţii universitare din procesul de
învăţământ;
• Facilitarea accesului la mijloace de
învăţare pentru studenţii UBB, ciclurile de
licenţă, masterat, doctorat, life long learning şi facilitarea comunicării cu cadrele
didactice, prin asigurarea accesului la materiale on şi off-line, la cel mai înalt nivel
tehnologic

Rezultate aşteptate ale implementării:
• Dezvoltarea şi implementarea unei infrastructuri hardware corespunzătoare;
• Implementarea portalului de e-educaţie
şi a facilităţilor de integrare cu sistemele
informatice existente;
• Înscrierea în sistem a tuturor utilizatorilor
acestuia şi asigurarea facilităţilor de utilizare a sistemului;
• Dezvoltarea suporturilor de curs în format digital;
• Training-ul utilizatorilor şi administratorilor sistemului

Beneficiarii sistemului:
• toţi studenţii UBB, pentru toate nivelurile
şi programele de studii - licență, masterat,
doctorat;
• cursanţii lifelong learning;
• studenţi din mobilităţi didactice Erasmus,
Socrates;
• profesorii UBB;
• profesorii din mobilităţi didactice Erasmus,
Socrates şi colaboratori internaţionali în
programele educaţionale şi de cercetare
ale UBB;
• echipe ale unor proiecte de succes – pentru anumite secțiuni şi domenii de cercetare-implementare;
• potenţiali parteneri educaţionali şi pe
profil de cercetare din ţară, UE și din lume;
• alumni UBB;
• instituţii, organizaţii şi companii partenere
Valoarea proiectului:
Valoare totală: 6410081,90 Ron, valoare
totală eligibilă 5498600 Ron, valoare eligibilă
nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională: 4398198,17 Ron

