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I. Informaţii de identificare a unităţii de curs
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 52 Inginerie şi activităţi inginereşti
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 521 Inginerie şi tehnologii industriale
Specialitatea: 521.8 Inginerie şi management în transportul auto
Administrarea unităţii de curs:
Codul unităţii de

Credite

curs

ECTS

U.06.A.055

2

Total ore

60

Repartizarea orelor

Forma de

Limba de
predare

Prel.

Sem.

L .ind.

evaluare

15

15

30

Examen

Limba
română

Statutul: disciplina la alegere.
II. Informaţii referitoare la cadrul didactic
Numele, prenumele: Ojegov Alexandr
Titlul şi gradul ştiinţific: dr., lect. univ.
Postul: prodecan pentru cercetare al facultăţii ŞREM
Localizarea: Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, aula 529
Nr. de telefon: 079215624, 023152352
E-mail: alexandr.ozhegov@yahoo.com
Orarul: Marţi 0800 – 0920
Localizarea sălilor: aula 505
Orele de consultaţii: Marţi 1410 – 1530 .
Studii:
1998 – 2001 – bacalaureat, Liceul Teoretic „N. Gogol”, m. Bălţi, profilul real
2001 – 2006 – studii universitare de licenţă, USARB, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi
Informatică, specialitatea Instruire în inginerie şi Informatică
2006 – 2007 – studii postuniversitare de masterat, USARB, Facultatea Tehnică, Fizică,
Matematică şi Informatică, Specialitatea Inginerie
2008 – 2012 – studii postuniversitare de doctorat, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Specialitatea 242.05 „Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare”
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III. Integrarea unităţii de curs în programul de studii
Disciplina ,,Tehnici de moderare şi prezentare” se promovează în anul III de studii, ciclul
I, licenţă. Este o disciplină opţională ce are ca scop pregătirea studenţilor în domeniul tehnicii de
moderare şi prezentare a informaţiei.
Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu mijloace, metode şi tehnici de prelucrare a
informaţiei cu utilizarea calculatorului. Odată cu obţinerea unor rezultate teoretico-practice la
disciplinele studiate pe parcursul anilor studentul trebuie să cunoască şi modul lor de prezentare
publică. Studentul studiază atît programele din softul standard (Microsoft Power Point,
CorelDRAW, Windows Sndrec, etc.), cît şi unele programe specifice (Photoshow, Videomontaj,
CDex etc.) destinate prelucrării şi prezentării informaţiei textuale, audio, video şi grafice.
Cunoştinţele dobîndite de studenţi sunt necesare în scopul obţinerii unor competenţe referitor la
tehnica de moderare şi prezentare a informaţiei.
IV. Precondiţii
Pentru a studia cursul „Tehnici de moderare şi prezentare”, studentul trebuie să posede
cunoştinţe dobîndite din cadrul cursurilor: „Informatica I”, „Informatica II”.
V. Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs
cunoaşterea şi deprinderea practică cu mijloace, metode şi tehnici de prelucrare a
informaţiei cu utilizarea calculatorului;
însuşirea practică de lucru cu programele destinate prelucrării şi prezentării
informaţiei textuale, audio, video şi grafice;
cunoaşterea consecutivităţii de lucru cu tehnici de moderare şi prezentare.
VI. Finalităţi de studii
În rezultatul însuşirii unităţii de curs dat viitorul specialist trebuie:
să cunoască tehnica de selectare şi prelucrare a informaţiei;
să posede deprinderi practice la elaborarea şi prezentarea rapoartelor tehnicoştiinţifice;
să aplice tehnici de prezentare a informaţiei textuale, grafice, audio, video, etc.;
să poată aplica consecutivitatea de lucru cu programele studiate.
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VII. Structura unităţii de curs
Unitatea de curs „Tehnici de moderare şi prezentare” este divizată în trei unităţi de
învăţare.
Nr.
d/o

Denumirea unităţii de învăţare

Nr. de ore
(contact
direct)
6

Nr. de ore
(lucrul
individual)
6

1.

Introducere în tehnică de moderare şi prezentare

2.

Tehnici de moderare a informaţiei

8

8

3.

Tehnici de prezentare a informaţiei

16

16

30

30

Total
Conţinuturi

Unitatea de învăţare 1. Introducere în tehnică de moderare şi prezentare – 6 ore
1.

Informaţia. Definiţia, clasificarea, nivelurile de asimilare a informaţiei

2.

Metode de moderare a informaţiei

3.

Metode de prezentare a informaţiei
Unitatea de învăţare 2. Tehnici de moderare a informaţiei – 8 ore

1.

Selectarea şi prelucrarea informaţiei

2.

Modelarea matematică a datelor statistice şi numerice cu ajutorul programelor
Microsoft Excel, MathLab

3.

Reprezentarea grafică a datelor statistice şi numerice

4.

Elaborarea şi tehnica prezentării rapoartelor tehnico-ştiinţifice
Unitatea de învăţare 3. Tehnici de prezentare a informaţiei – 16 ore

1.

Tehnici de prezentare a informaţiei textuale şi grafice

2.

Tehnici de prezentare a informaţiei audio şi video

3.

Tehnici de prezentare a informaţiei mixte

4.

Elaborarea prezentărilor cu ajutorul Microsoft Power Point

5.

Elaborarea prezentărilor cu ajutorul programei PhotoShow

6.

Elaborarea posterelor şi materialelor grafice cu ajutorul programei CorelDRAW

7.

Compilarea informaţiei audio cu ajutorul programelor Windows Sndrec şi CDex

8.

Compilarea informaţiei video cu ajutorul programei Videomontaj
VIII. Activităţi de lucru individual

Studenţilor la începutul unităţii de curs li se propune temele pentru elaborarea
prezentărilor, posterelor şi a unei compilări informaţiei audio/video. Pe parcursul sesiunii
studenţii elaborează sarcina propusă şi la finele unităţii de curs prezintă produse finite
(prezentări, postere, secvenţe video şi audio).
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IX. Evaluarea
Evaluarea curentă se efectuează prin notarea dărilor de seamă la îndeplinirea lucrărilor de
laborator, lucrului individual şi lucrării de control la finalizarea jumătăţii unităţii de curs.
Nota finală = 0,6× Nota reuşitei curente + 0,4 × Nota de la examen.
În procesul de evaluare a studenţilor se aplică Regulamentul cu privire la evaluarea
rezultatelor academice ale studenţilor în USARB aprobat prin Hotărîrea Senatului, procesul
verbal nr. 9 din 16.03.2011.
În conformitate cu articolul 16, alineatul 7 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr.
152 din 17 iulie 2014, în învăţământul superior, pe lângă sistemul naţional de notare, se aplică şi
scala de notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B,
C, D, E, FX, F). Echivalarea cu scala naţională de notare se efectuează conform Tabelului 1.
Tabelul 1. Echivalentul notelor sistemului de învăţământ din Republica Moldova cu
calificativele ECTS.
NOTA
9,01 – 10,0
8,01 – 9,0
7,01 – 8,0
6,01 – 7,0
5,0 – 6,0
3,01 – 4,99
1,0 – 3,0

Echivalent ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

X. Chestionar pentru evaluare finală
1. Selectarea şi prelucrarea informaţiei.
2. Programe utilizate în tehnica de moderare şi prezentare.
3. Tehnici de prezentare a informaţiei textuale.
4. Tehnici de prezentare a informaţiei grafice.
5. Tehnici de prezentare a informaţiei audio.
6. Tehnici de prezentare a informaţiei video.
7. Tehnici de prezentare a informaţiei mixte.
8. Consecutivitatea elaborării prezentărilor cu ajutorul Microsoft Power Point.
9. Consecutivitatea elaborării prezentărilor cu ajutorul programei PhotoShow.
10. Consecutivitatea elaborării posterelor şi materialelor grafice cu ajutorul programei
CorelDRAW.
11. Compilarea informaţiei audio cu ajutorul programelor Windows Sndrec şi CDex.
12. Compilarea informaţiei video cu ajutorul programei Videomontaj.
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