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INVESTEŞTE ÎN OAMENI ! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”                                                                                     

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391 

Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi                                                                                                                                  www.rifse.uaic.ro 

  

 

Stimaţi cursanți, 

 

Vă informăm că activitatea de formare pe Modulul III –Management  și comunicare din cadrul 

programului E –Universitaria ȋncepe astăzi 8 aprilie 2013.  

 

Activitatea dvs constă în lecturarea materialelor de curs postate pe platformă, în rezolvarea temelor  

intermediare și a temei finale, în  participarea activă la  tutoriate. 

Fiecare tutore va crea un grup de lucru ( pe yahoo, de exemplu) și va trimite invitații către cursanții 

din grupa pe care o tutoriază pentru a adera la grupul de discuții.  

Cursanții sunt rugați  să ia legătura  personal prin e-mail cu tutorii repartizați pe grupe conform 

orarului dacă în termen de 2 săptămâni de la începere cursurilor nu  vor primi invitații de participare 

la grupurile de discuție.  

Tutorele va comunica cursanților  obligațiile care le revin acestora.  

  

Evaluarea activității este de două feluri:  

 A. O evaluare intermediară, după fiecare capitol, prin întrebări cu variante de răspuns; 

această evaluare se realizează individual de cursant pe platforma Blackboard; răspunsurile  

sunt corectate în mod automat de platformă;   răspunsurile corecte deschid accesul către 

următorul capitol al cursului. 

 B. Evaluarea finala se realizează printr-o temă propusă de fiecare tutore la elaborarea 

cursului. Aceste teme finale NU vor mai fi uploadate pe platforma Blackboard   ci ele vor 

fi transmise  de la cursant către tutore, prin e-mail(vezi tabelul de mai jos). Evaluarea temei 

finale se face prin calificative.  

Pentru optimizarea comunicării cu tutorii care desfășoară  activități în cadrul modulului III, 

vă aducem la cunoștință  adresele de e- mail ale acestora. Vă rugăm să consultați cu atenție lista de 

mai jos: 

Nr.crt. Nume prenume Adresa 

1 Anghelache Valerica valia54@hotmail.com 

2 Bălan Carmen Cornelia  ccbalan@yahoo.com 

3 Blândul Valentin  bvali73@yahoo.com 

4 Bradea Adela  adabradea@gmail.com 

5 Butnaru Simona butnarusimona1@gmail.com 

6 Clipa Otilia otiliacliparifse@yahoo.com 

7 Criu  Roxana roxanacriu@yahoo.com 

8 Curelaru  Versavia psihedrifse@yahoo.com. 

9 Gherguţ  Alois aghergut@yahoo.com  

http://www.rifse.uaic.ro/
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mailto:bvali73@yahoo.com
mailto:adabradea@gmail.com
mailto:butnarusimona1@gmail.com
mailto:otiliacliparifse@yahoo.com
mailto:roxanacriu@yahoo.com
https://webmail.uaic.ro/src/compose.php?send_to=psihedrifse%40yahoo.com
mailto:aghergut@yahoo.com
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10 Ghiaţău Roxana vasiloiuroxana@yahoo.com  

11 Ignat Aurora-Adina adinapsi@gmail.com  

12 Labăr  Adrian labar.adrian@yahoo.com 

13 Laurian Simona  simona_laurian@yahoo.com 

14 Marian Andrei andreimarian2013@yahoo.com  

15 
Marin (Alecu) Simona 

Mioara 
marinsimona2014@gmail.com  

16 Marinescu Mariana  marinescurifse@yahoo.com 

17 Masari Gianina gianina.masari@gmail.com 

18 Neculau Bogdan bogdan.neculau@yahoo.fr 

 Popa Nicoleta  rifse_mc@yahoo.com 

22 Rusu Petruta petrutarusu_rifse@yahoo.com 

23 Schipor Maria  vmdoina@yahoo.com  

24 Stan Liliana stanliliana2112@yahoo.com  

 

Cursanții au obligația:  

• Să consulte  orarul modulului III postat pe pagina principală a site-ul proiectului 

http://www.rifse.uaic.ro/; 

• Să consulte   periodic informațiile postate pe pagina principală a site-ul proiectului 

http://www.rifse.uaic.ro/ 

 Să parcurgă TOATE cele 5 discipline pentru a obține cele 30 de credite corespunzătoare 

modulului III; 

 

• Nu aveți obligația să accesați platforma  o dată cu formatorii! În orar se menționează orele la 

care d-lor răspund întrebărilor dvs, dar întrebările pot fi  adresate  oricând în timpul zilei; 

 

Pentru alte informații, precum și pentru nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe 

adresa de  e-mail:  rifse@uaic.ro 

 

 

Directorul programului de formare continuă,    Manager proiect,   

Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ      Prof. univ. dr. Teodor COZMA 

Semnătura                                   Semnătura 

mailto:vasiloiuroxana@yahoo.com
mailto:adinapsi@gmail.com
mailto:labar.adrian@yahoo.com
mailto:simona_laurian@yahoo.com
mailto:andreimarian2013@yahoo.com
mailto:marinsimona2014@gmail.com
mailto:marinescurifse@yahoo.com
mailto:gianina.masari@gmail.com
mailto:bogdan.neculau@yahoo.fr
mailto:petrutarusu_rifse@yahoo.com
mailto:vmdoina@yahoo.com
mailto:stanliliana2112@yahoo.com
http://www.rifse.uaic.ro/
http://www.rifse.uaic.ro/

