
 

 

 

 

 

  

ORGANIZAREA CURSURILOR COMPLEMENTARE PENTRU STUDENȚII 

ÎNSCRIȘI ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ 

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță pilotarea, începând cu 

17 februarie 2020, a 6 cursuri (oferte educaționale) cu conținut inovator și componentă aplicativă 

adresate studenților din ciclul de studii de licență/masterat, înscriși în Grupul Țintă al proiectului 

„ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, Cod proiect: 122837. 

În cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ au fost dezvoltate 6 

cursuri cu caracter complementar programei universitare pentru ciclurile de licență/master de la 

specializarea Informatică, având scopul îmbunătățirii nivelului de competențe pentru studenții înscriși 

în Grupul Țintă al proiectului .  

Începând cu data de 17 februarie 2020, vor fi organizate în spațiile Facultății de Matematică și 

Informatică,  6 cursuri de specializare la care vor participa, în acest an universitar, aproximativ 100 

de studenți. Cele 6 cursuri sunt: 

1. Web Semantic și Ontologii 

2. Recunoașterea formelor și căutarea de date în spațiul web 

3. Securitatea sistemelor software 

4. Securitatea aplicațiilor Web 

5. Machine Learning 

6. Online threats to modern organization. 

La sfârșitul perioadei de pilotare a cursurilor cu conținut inovator și componentă aplicativă, 

studenții își vor dovedi aptitudinile teoretice și practice dobândite, urmând ca apoi să li elibereze un 

Certificat de absolvire a cursurilor complementare. Certificatul de absolvire va recunoaște finalizarea 

cursurilor complementare și dobândirea cunoștințelor specifice. 

După încheierea procesului de pilotare a celor 6 cursuri pentru cei 300 de studenți înscriși în 

Grupul Țintă al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, noile oferte 



 

educaționale vor fi incluse în programele de studii ale specializării Informatică sub forma unor 

discipline opționale. 

Potrivit Cererii de finanțare, în proiectarea și elaborarea programei pentru cele 6 cursuri 

complementare s-a ținut cont de necesitatea introducerii unor servicii de facilitare a învățării adresate 

studenților, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice competitive / domeniile 

identificate prin SNC și SNCDI. 

 

Proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ este cofinaţat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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