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LA UOC, STUDENŢII ÎNSCRIŞI ÎN CADRUL PROIECTULUI  

„PROINFO – PREGĂTIREA RESURSEI UMANE ÎN INFORMATICĂ“ ÎNCEP CURSURILE COMPLEMENTARE. 
CURSURILE SE VOR DESFĂŞURA ÎN MEDII VIRTUALE 

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), în calitate de beneficiar, anunță demararea, în 

perioada aprilie – iunie 2020, a 6 (şase) cursuri complementare noi pentru portofoliul educaţional 

academic din regiunea de Sud-Est,  cu conținut inovator și aplicativ, la care vor participa peste 100 

de studenţi, din ciclul de studii de licență şi masterat, înscriși în grupul ţintă al proiectului „ProInfo – 

pregătirea resursei umane în Informatică“, cod proiect: 122837. 

În cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, pornit de UOC în anul 

2019, studenţii înscrişi, având în vedere contextul actual al pandemiei de COVID-19, vor putea  

participa, în timp real, folosind sistemul de videoconferinţă, la următoarele activităţi de formare:    

• Curs 1: Web Semantic și Ontologii 

• Curs2: Recunoașterea formelor și căutarea de date în spațiul web 

• Curs 3: Securitatea sistemelor software 

• Curs 4: Securitatea aplicațiilor Web 

• Curs 5: Machine Learning 

• Curs 6: Online Threats to Modern Organization. 

           Pentru buna desfășurare a activităților în medii virtuale,  aceștia vor primi prin poșta electronică 

link-ul de acces pentru fiecare curs, conform planificării, și vor putea interacționa live, folosind orice 

device, precum smartphone-ul, tableta, desktop-ul sau laptop-ul, cu specialistul care ține, în ziua 

respectivă, activitatea de formare, dar și cu restul colegilor. Studenții pot consulta fie site-ul proiectului 

(http://proinfo.univ-ovidius.ro/), fie pagina de Facebook a Facultății de Matematică și Informatică 

(https://www.facebook.com/ovidius.mate.info/), pentru a rămâne conectați la ultimele noutăți.   

 

http://proinfo.univ-ovidius.ro/
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           Fiecare activitate de formare prevede 28 de ore de curs și 28 de ore de seminar, din care 14 ore 

de aplicații practice. La sfârșitul cursurilor, studenții vor susține un test de aptitudini teoretice și 

practice, în urma căruia li se va elibera un Certificat de absolvire a cursului complementar. Certificatul 

de absolvire va recunoaște finalizarea cursurilor complementare și dobândirea cunoștințelor specifice. 

Proiectul are ca țintă atingerea cifrei de 300 de studenți.  

După încheierea procesului de pilotare a celor 6 cursuri demarate în cadrul proiectului „ProInfo – 

pregătirea resursei umane în Informatică“, acestea vor fi incluse în oferta educațională a UOC, mai 

precis în cadrul programelor 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. 

 
Persoană de contact: 
Lect.univ.dr. Alexandru Bobe 
MANAGER DE PROIECT 
Adresa e-mail: vicerector.students@univ-ovidius.ro  
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA 
Bd. Mamaia nr.124, Constanţa, jud. Constanţa, codul poştal 900527 
Website proiect: http://proinfo.univ-ovidius.ro/  
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