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1. Introduction
1.1 Objective
The objective of this deliverable is to summarise the involved staff and the purchased equipment to the
operation of the new E-learning Teaching Development Unit at the Budapest Business School.

1.2 Purpose of the Deliverable
The purpose of this deliverable is to define the tasks and responsibilities of the new unit’s members, to set up
the organogram and to introduce the connections between the members.

1.3 Scope of the Deliverable
The deliverable contains
1) the introduction of the connections between Budapest Business School and Budapest Chamber of
Commerce and Industry,
2) the setting up of the organisation, and
3) the methods and ways of operation of the new E-learning Teaching Development Unit at the BBS.

1.4 Target Audience
The target audience of this deliverable is the project and institutional management of the Budapest Business
School.
Language of the deliverable’s content related chapters: Hungarian

1.5 Acronyms and Definitions Used
Acronym
APM – ECA
BGF – BBS
BKIK – BCCI
EMN
ENELFA
ETDU
FSEGA
ISO
NMSA
OIDFR
UBB – BBU

Description
Asociaţia Patronilor Şi Meseriaşilor Cluj – Employers and Craftsmen Association Cluj
Budapesti Gazdasági Főiskola – Budapest Business School
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara - Budapest Chamber of Commerce & Industry
Ecole de Management de Normandie
ENtrepreneurship by E-Learning For Adults
E-Learning Teaching and Development Unit
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
International Standardisation Organisation
New Mind S. A.
Oficiul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă
Universitatea Babeş-Bolyai – Babes-Bolyai University
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2. Content Related Chapters
2.1 Identificarea departamentului
Centrul de EE-Learning
În vederea implementării proiectului ENELFA, din partea Universităţii Babeş-Bolyai se înfiinţează la
nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (prescurtat în continuare FSEGA) un
Centru de E-Learning (denumit în continuare Centrul). În conducerea Centrului sunt implicate decanul
FSEGA, prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ şi prof.univ.dr. Adriana TIRON-TUDOR în calitate de manager de
proiect, precum şi directorul Oficiului de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (prescurtat în
continuare OIDFR) din cadrul FSEGA (desemnarea acestuia este în curs de realizare).
Având în vedere natura demersului realizat s-a considerat oportună implicarea OIDFR din cadrul
FSEGA. OIDFR coordonează, la ora actuală, activităţile de management şi didactice aferente
programelor de studiu oferite în forma de învăţământ: la distanţă şi frecvenţă redusă. Valoarea
adăugată rezultată din această cooperare este îmbunătăţirea actului educaţional pentru formele de
învăţământ menţionate pentru toate programele de studiu gestionate la nivelul FSEGA. De asemenea,
pentru a asigura o deschidere a proiectului spre partea aplicativă, în concordanţă cu obiectivele fixate
prin proiect, se va apela la experienţa şi deschiderea oferite de Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor
Cluj. Această colaborare facilitează şi valorificarea ulterioară a rezultatelor proiectului ENELFA
În activitatea Centrului au fost atrase specialişti/profesori ai mai multor departamente din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Aceşti specialişti au rolul de traineri în cadrul
centrului, iar activitatea lor presupune: lecturarea şi adaptarea modulelor traduse în funcţie de
specificul legislaţiei naţionale; participarea la sesiunile de pregătire organizate pentru a însuşi
metodologiile didactice şi educaţionale folosite la elaborarea materialelor în format e-learning.
Activitatea trainerilor este coordonată de doi leader traineri. Rolul acestora este de a coordona
activitatea de adaptare a modulelor şi pregătirea şi elaborarea materialelor didactice.
Suportul tehnic şi logistic necesar adaptării modulelor şi desfăşurării activităţilor didactice ulterioare
este asigurat de tehnicienii şi experţii IT existenţi la nivelul FSEGA sau UBB (pentru partea de
gestionare a platformei Moodle şi a serverului pe care acesta rulează). În ceea ce priveşte realizarea,
editarea, postproducţia şi prelucrarea componentelor video inserate în module, vom colabora cu Doru
Pop de la Facultatea de Teatru şi Televiziune.
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor (APM) este partenerul (expertul) extern care participă la activităţile
desfăşurate în cadrul Centrului de E-Learning. În calitatea lor de experţi şi consultanţi, rolul APM este
de a transmite centrului cererile şi nevoile venite din practică din partea antreprenorilor; participă la
lecturarea şi adaptarea modulelor traduse la specificul legislaţiei româneşti; participă la sesiunile de
pregătire organizate în cadrul centrului pentru a însuşi metodele didactice şi educaţionale folosite.
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2.2 Organigrama
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2.3 Regulament de organizare şi funcţionare
Regulamentul de ordine interioară al Centrului de EE-Learning
Cap. 1 – Dispoziţii generale
Art. 1 Prevederile prezentului regulament se aplică:
a.) În cadrul Centrului de E-Learning, respectiv
b.) Tuturor persoanelor (traineri, profesori, cercetători, specialişti externi) care participă la
activităţile educaţionale desfăşurate în cadrul Centrului.
Art. 2 Denumirea şi sediul departamentului nou creat
(1) Rolul Centrului de E-Learning este de a pregăti şi dezvolta materiale educaţionale în format elearning, activităţile desfăşurându-se la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor.
(2) Denumirea departamentului: Centrul de E-Learning
(3) Sediul departamentului: Cluj-Napoca, Str. Teodor Mihali Nr. 58-60

Cap. 2 – Sarcinile,
Sarcinile, activităţile şi componenţa departamentului
Art. 3 Obiectivul Centrului de E-Learning este de a contribui, în colaborare cu Oficiul de Învăţământ la
Distanţă şi Frecvenţă Redusă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, la
pregătirea şi dezvoltarea materialelor educaţionale necesare. Pregătirea materialelor se va realiza în
format e-learning fiind necesară în acest sens implementarea unor tehnici şi metodologii specifice.
Art. 4 Centrul de E-Learning, în calitate de departament profesional:
a.) răspunde de activităţile şi sarcinile specifice învăţământului la distanţă şi frecvenţă redusă;
b.) răspunde de pregătirea şi elaborarea de materiale educaţionale specifice, necesare
învăţământului la distanţă şi frecvenţă redusă; respectiv de distribuirea materialelor elaborate
persoanelor implicate (profesori, traineri);
c.) organizează sesiuni de training specifice privind implementarea de noi tehnici şi metodologii
educaţionale;
d.) organizează, coordonează şi controlează pregătirea teoretică şi practică a studenţilor,
cursanţilor;
e.) este responsabil pentru examinarea studenţilor, cursanţilor;
Art. 5 Conducerea Centrului de E-Learning revine managerului din cadrul proiectului ENELFA, care în
colaborare cu directorul Oficiului de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă răspund de
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor stabilite în punctul anterior.
Art. 6 În cadrul Centrului de E-Learning nu mai funcţionează şi alte departamente, activitatea
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desfăşurându-se în două unităţi: (1) unitatea educaţional-pedagogică, respectiv (2) unitatea tehnico informatică.
(1) Unitatea educaţional-pedagogică este coordonată de leader trainerii stabiliţi în cadrul
proiectului ENELFA.
(2) Unitatea tehnico-informatică este coordonată de specialiştii IT stabiliţi în cadrul proiectului
ENELFA, precum şi colaboratori în faza iniţială de implementare.
(3) Leader trainerii şi specialiştii IT reprezintă Centrul în activităţile desfăşurată. Aceştia
colaborează şi comunică în permanenţă; respectiv colaborează şi comunică cu conducătorul
centrului şi cu responsabilii modulelor pentru bunul demers al activităţilor.
(4) În cadrul Centrului un rol important, în pregătirea materialelor educaţionale, îl au trainerii,
adică profesorii care răspund de adaptarea şi dezvoltarea modulelor, materialelor. Trainerii:
-

coordinează activităţile de adaptare şi pregătire a materialelor şi modulelor la specificul
legislaţiei naţionale;

-

participă la elaborarea materialelor educaţionale în format e-learning;

-

colaborează cu ceilalţi traineri şi conducători.

Cap. 3 – Consiliul Consultativ al departamentului
departamentului
Art. 7 În cadrul Centrului de E-Learning activitatea educaţională şi de pregătire a materialelor
didactice poate fi asistată de un Consiliu Consultativ. Membrii Consiliului Consultativ vor fi
reprezentanţi (specialişti sau profesionişti) ai pieţei forţei de muncă sau a organismelor profesionale
din domeniu.

Cap. 4 – Funcţionarea Centrului EE-Learning
Art. 8 Activităţile Centrului se desfăşoară la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor. Activităţile întreprinse sunt stabilite cu ajutorul unui plan anual de lucru de către
conducătorul centrului în colaborare cu conducătorii celor două unităţi (educaţional-pedagogică şi
tehnico-informatică).

Cap. 5 – Asigurarea calităţii
Art. 9 În vederea asigurării calităţii activităţilor desfăşurate este nevoie de:
a.) standardizarea activităţilor de formare profesională;
b.) standardizarea materialelor educaţionale;
c.) elaborarea unui set standardizat de cerinţe minimale în vederea absolvirii;
d.) elaborarea unui sistem standardizat de examinare şi evaluare a studenţilor, cursanţilor;
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e.) evaluarea permanentă a activităţilor desfăşurate de specialiştii IT, leaderi traineri şi
responsabilii cu elaborarea materialelor în format e-learning.

Cap. 6 – Dispoziţii finale
Art. 10 Prezentul regulament se aduce la cunoştinţa fiecărui membru sau colaborator al Centrului.
Membrii Centrului sunt obligaţi să semneze de luare la cunoştinţă şi să respecte prevederile
prezentului regulament.
Art. 11 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2013. Până atunci,
pentru buna desfăşurare a activităţilor Centrului, se vor avea în vedere aspectele prevăzute în cadrul
proiectului Leonardo da Vinci Transfer of Innovations ENELFA – Entrepreneurship by E-Learning For
Adults.
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2.4 Personalul asociat
Director Centru E-Learning: prof. univ. dr. TIRON-TUDOR Adriana
Unitatea educaţional-pedagogică:
Leader traineri: CARDOŞ Ildikó Réka
MITRA (CRIŞAN) Cătălina
Unitatea tehnico-informatică:
Specialist IT: CARDOŞ Vasile Daniel
Specialist IT: CRIŞAN Emil
Inginer înregistrare şi editare video: Pop Doru
Responsabili module:
1) TIRON-TUDOR Adriana
2) INCEU Adrian
3) LACUREZEANU Ramona
4) POP Fănuţa
5) JURCĂU Anca
6) FÜLÖP Melinda
7) ALT Anetta Monika
8) BACILA Mihai
9) MICAN Daniel
10)FĂRCAŞ Teodora
11)BERTALAN Nicolae
12)DRAGU Ioana
13)STANCA Liana
14)BAN Raluca
Speciliştii din partea APM:
1) COCIAN Ioana – Responsabil Centru de Pregătire
2) TODEA Oana – Expert comunicare
3) BALŞAN Nicoleta - Economist
4) MACAVEI Roxana - Profesor
5) OLARU ZĂINESCU Oprean - Economist

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

