
Disclaimer: "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 

 

2018-1-SK01-KA203-046318 

O1 

Analiza cerinţelor 

 

Întocmit de echipa de proiect BCIME 

 

 





   

                         1 

Descrierea rezultatelor 

Identificarea 
rezultatului 

O1 

Titlul rezultatului Analiza cerinţelor 

Descrierea 
rezultatului (inclusiv: 
elemente 
inovatoare, impactul 
așteptat și 
potențialul de 
transfer) 

Acest rezultat acoperă pregătirea proiectului și colectarea datelor, care sunt 
cruciale pentru activitățile ulterioare și obiectivele dorite. Acesta include 
colectarea de cerințe instituționale legate de obiectivele, aspirațiile și rolurile 
curriculumului, procesul îmbunătățirilor și evaluărilor la nivel local a 
partenerilor implicați. Această fază va respecta pe deplin independența 
facultăților partenere și sunt așteptate multe diferențe între nevoile acestora. 
Analiza cerinţelor are ca scop unificarea tuturor aspectelor și crearea unei 
specificații cuprinzătoare a caracteristicilor și specificațiilor cheie ale 
curriculumui. Pe baza acestui document, se vor crea linii directoare 
metodologice finale. 

Tipul rezutatului Materiale pentru învățare/ predare/ instruire – Manuale/ Ghiduri 

Distribuția 
activităților, sarcinile 
care generează 
rezultatele 
intelectuale și 
metodologia aplicată 

Următoarele sarcini și roluri revin instituției fiecărui partener: 
*** UPJS – Adunarea instituțiilor locale (UPJS) nevoile profesorilor, 
responsabililor, autorilor, tehnicienilor/ dezvoltatorilor curriculumului, 
managementul facultății. Analiza cerinţelor tuturor cerințelor necesare în 
practică. 
*** JU – Adunarea instituțiilor locale (JU) nevoile profesorilor, garanților, 
dezvoltatorilor de curriculum, tehnicieni / dezvoltatori, managementul 
facultăților. Corectarea analizelor de nevoi 
*** UMF – Adunarea instituțiilor locale (UMF) nevoile profesorilor, garanților, 
dezvoltatorilor de curriculum, tehnicieni / dezvoltatori, managementul 
facultăților. Analiza cerinţelor interne. 
*** UAU – Adunarea instituțiilor locale (UAU) nevoile profesorilor, garanților, 
dezvoltatorilor de curriculum, tehnicieni / dezvoltatori, managementul 
facultăților. Analiza cerinţelor interne. 
*** MU - Gathering local institution (MU) nevoile profesorilor, garanților, 
dezvoltatorilor de curriculum, tehnicieni / dezvoltatori, managementul 
facultăților. Analiza cerinţelor interne. Stabilirea nodului de comunicare 
pentru părțile interesate implicate (MEFANET, MedBiquitous). 

Data începerii 01-09-2018 

Data încheierii 31-12-2018 

Limba Cehă 
Engleză 
Germană 
Poloneză 
Română 
Slovacă 

Material Broșuri 
Publicații 

Instituția care 
conduce activitatea 

UNIVERSITEA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 

Participating 
Organisations 

Universitatea Masarykova  
UNIVERSITATEA DIN AUGSBURG 
UNIVERSITATEA JAGIELLONSKI 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T.POPA IASI 
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Introducere 

Analiza cerinţelor realizată în cadrul primului rezultat al proiectului a avut ca scop colectarea 

detaliilor specifice pe care fiecare instituție le dorește și le cere de la platforma de management 

curricular. Spre deosebire de analiza cerinţelor efectuate înainte de pregătirea cererii de proiect, 

sondajul și discuțiile personale efectuate de fiecare instituție parteneră au avut scopul de a identifica 

atât caracteristicile conceptuale, cât și cele funcționale în detaliu. Aceste caracteristici cheie trebuie 

dezvoltate și generate în cadrul platformei web pentru a fi pe deplin acceptate și integrate eficient în 

infrastructurile TIC din consorțiul proiectului. Rezultatele ambelor sondaje sunt rezumate în secțiunile 

următoare. 

Analiza cerinţelor anterior aplicării 

Studiu 

Pentru a înțelege modalitățile de management curricular utilizate în universitățile partenere și 

pentru a specifica cerințele generale, chestionarul online a fost realizat în faza de pregătire a cererii de 

proiect. Acest sondaj a colectat date despre utilizarea actuală a sistemelor de gestionare a 

curriculumului, dacă este cazul, și necesită o potențială integrare viitoare a soluțiilor moderne bazate pe 

TIC pentru a ajunge la metode eficiente și ilustrative de construire și administrare a curriculumului. 

Sondajul online a fost realizat cu ajutorul Formularelor Google. Coordonatorii locali au asigurat 

distribuția sa către principalele persoane responsabile care se ocupă de construirea curriculumului în 

cadrul instituțiilor lor. În plus, discuțiile personale cu aceste persoane au fost purtate pentru a clarifica 

scopul sondajului, precum și pentru a minimiza riscurile unor neînțelegeri sau interpretări greșite ale 

sondajului și / sau întrebărilor acestuia. Sondajul a fost împărțit în două secțiuni: 

1. Informații generale - întrebări referitoare la identificarea instituțiilor și a personalului 

2. Managementul curriculumului - întrebări referitoare la gestionarea curriculumului 

Versiunea PDF a chestionarului utilizat în sondajul prior cererii este în anexa 1. 

Răspunsurile la chestionar 

Sondajul online privind analiza cerinţelor pior cererii a fost realizat în ianuarie 2018. În această 

perioadă, am colectat 12 răspunsuri de la persoane cheie responsabile de gestionarea curriculumului la 

instituțiile partenere. 

Analiza rezultatelor chestionarului 

Informații generale 

1. Instituția/universitatea ta 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Consorțiul de proiect preconizat să gstioneze proiectul vizează cinci instituții europene din cinci țări 

europene, inclusiv Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia), Universitatea Masaryk (MU, Republica Cehă), 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România), Universitatea din Augsburg (UAU, 
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Germania) și Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (UPJS, Slovacia). Chestionarul și discuțiile au 

fost realizate cu 3 respondenți din UPJS, MU și UMF, respectiv. 2 respondenți au fost implicați din JU și 

unul din UAU. Graficul de mai jos prezintă rezumatul răspunsurilor la întrebarea 1. 

 

2. Care este funcția pe care o ocupi în universitatea/instituția ta? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Răspunsurile la această întrebare nu au arătat nicio funcție pentru construirea și gestionarea 

curriculumului în instituțiile partenere, cu excepția UAU, unde respondentul activează ca angajat în 

dezvoltarea curriculumului. Conform răspunsurilor, șeful departamentului de educație medicală și un 

profesor asociat coordonează managementul curriculum-ului la JU. Prodecanul, profesorul asociat și 

programatorul se ocupă de acestă problemă la MU.  La UPJS de managementul curriculum-ului se ocupă 

șeful departamentului de studii și prodecanii. Nu este o situație atât de diferită la UMF, unde 

prorectorul, șeful Departamentului de Epidemiologie și profesorii sunt implicați în acest proces. În total, 

respondenții au prezentat următoarele poziții: 

 prodecan (3) 

 șef de departament (3) 

 profesori (3) 

 prorector (1) 

 dezvoltator curriculum (1) 

 programator (1) 

3. Câte programe de studii aveți la universitatea/instituția dvs? 

(11 răspunsuri, 1 fără răspuns) 

Diferențele dintre instituțiile partenerilor au prezentat o gamă variată de programe de studiu care 

pot fi integrate în activitățile proiectului. Răspunsurile individuale au acoperit următoarele tipuri de 

programe de studiu la universitate / facultate. 

 Universitatea Jagiellonian (3/1) 

 Universitatea Masaryk (-/14) 

 Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (11/5) 

 Universitatea din Augsburg (84/-) 

 Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (256/7) 
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4. Cât de provocator este în opinia dumneavoastră procesul de alcătuire a curriculum-ului / optimizare 

/ armonizare / creare la universitatea dvs. în acest moment? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Respondenților li s-a permis să precizeze cât de provocator este, după părerea lor, procesul de 

alcătuire / optimizare / armonizare / creare a a curriculum-ului la universitățile lor (la momentul studierii 

pre-cerere) folosind opțiuni pe o scară Likert standard, unde 1 înseamnă că nu este provocator, iar 5 

înseamnă foarte provocator. 75% dintre respondenți consideră că procesul de gestionare a 

curriculumului este foarte provocator și provocator. Doi dintre respondenți (16,7%) nu au putut 

specifica (neutru) și doar unul a evaluat acest lucru ”nu este un proces provocator”. Graficul de mai jos 

prezintă rezumatul acestor răspunsuri. 

 

Managementul curriculumui 

5. Puteți descrie modul / procesul de construire / optimizarea / armonizarea / creare a curriculei la 

universitatea / facultatea / departamentul dvs? 

(11 răspunsuri, 1 fără răspuns) 

Răspunsurile la întrebarea 5 au fost destul de eterogene. Cu toate acestea, în general, există un 

anumit tip de documente electronice utilizate în fiecare instituție a partenerilor. Precizând răspunsurile 

de către instituții, putem rezuma următoarele informații. 

 Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia) - folosește documente separate (răspunsuri: 1. Nr. 2. În 

prezent, nu avem o analiză curriculară semnificativă. Singura modalitate de a face unele lucrări 

în acest domeniu este utilizând Excel. Toate procesele de construcție și optimizarea este 

manuală, prin urmare, foarte rudimentară și nu foarte eficientă.). 

 Universitatea Masaryk (MU, Republica Cehă) - folosește o platformă de management curricular 

în cadrul unui program de studiu (răspunsuri: 1. Avem un sistem special de optimizare numit 

OPTIMAT, dar acesta este doar pentru Medicina Generală și ar fi benefic și pentru alte instituții 

de studii non-medicale 2. Bazat pe documente 3. Este mai tehnic din perspectiva mea. 

Departamentul nostru este responsabil pentru asistența tehnică pe parcursul procesului de 

dezvoltare și pentru analiza curriculumului. Lucrăm cu date din baza de date încercând să găsim 

suprapuneri și anomalii în cadrul acesteia. Folosim metode standard de extragere a datelor de 

text pentru a realiza asta.). 

 Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România) - folosește documente separate 

(răspunsuri: 1. Este un document care include toate subiectele pe care un student trebuie să le 

cunoască; o platformă electronică pentru a formaliza aceste documente și pentru a le stoca în  

forma electronică2. Prin propuneri de discipline și prin consultarea studenților, Biroul Curricular 
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al fiecărei Facultăți aprobă și înaintează aprobarea Consiliului didactic și mai departe Senatului 

Universității. 3. Nu am idee despre modul cum este creată programa.). 

 Universitatea din Augsburg (UAU, Germania) - nu s-a stabilit încă un proces (răspunsuri: 1. 

procesul de construire a unui curriculum abia a fost început. Nici un proces încă stabilit / decis). 

 Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (UPJS, Slovacia) - folosește documente separate 

(răspunsuri: 1. Îmbunătățirea calității cadrelor didactice. 2. Subiectele obligatorii trebuie să fie 

respectate. Există materii teoretice mai întâi, mai târziu, subiecte practice. Responsabilul 

materiilor poate să sugereaze modificările. Managementul facultății trebuie să o confirme.). 

6. Cine sunt părțile interesate cruciale implicate în procesul de elaborare / optimizare / armonizare / 

creare a curriculum-ului? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Răspunsul cel mai dominant a fost managementul facultăților și profesorii având fiecare 83,3% din 

răspunsuri (10 din 12). Răspunsurile cu text liber au fost înregistrate și la această întrebare. Aceste 

răspunsuri sunt 1. Decan și specialiști în Educație Medicală; 2. Analiști și dezvoltatori; 3. Toate cele 

menționate mai sus, deoarece majoritatea cadrelor didactice sunt, de asemenea, manageri și cadre 

medicale. Răspunsurile individuale selectate în funcție de persoanele cheie implicate în procesele legate 

de curriculum sunt: 

1. Managementul facultății (10 răspunsuri, 83,3%) 

2. Profesori (10 răspunsuri, 83,3%) 

3. Proiectanți curriculari (5 răspunsuri, 41,7%) 

4. Metodolog (5 răspunsuri, 41,7%) 

5. Studenți (5 răspunsuri, 41,7%) 

6. Asistenți medicali și medici (5 răspunsuri, 41,7%) 

7. Aplicați recomandări / standarde la construirea / optimizarea / armonizarea / crearea 

curriculumului? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspunsuri) 

În funcție de modul în care procesele curriculare sunt organizate la universități / facultăți se aplică 

regulile locale sau internaționale. Răspunsurile au fost destul de eterogene și la această întrebare, în 

ceea ce privește caracteristicile și detaliile unor standarde sau legislații particulare. Rezumatul 

răspunsurilor, sortat după instituțiile partenerilor este prezentat mai jos. 

 Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia) - aplică standarde naționale și internaționale 

(răspunsuri: 1. Respectăm liniile directoare ale Ministerului Educației. 2. Aplicăm standarde. 

Întotdeauna aplicăm reglementări impuse de legislația internațională, UE sau locală. De 

asemenea, respectăm câteva recomandări.). 

 Universitatea Masaryk (MU, Republica Cehă) - aplică câteva standarde naționale și 

internaționale (răspunsuri: 1. Da, trebuie să aplicăm standarde conform legislației. 2. Nu. 3. 

Inventarul curriculumului, cadrul de competențe, MeSH, taxonomia Bloom și mai nou încercăm 

să integrăm HLOM și xAPI.). 

 Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România) - aplică câteva standarde 

naționale și internaționale (răspunsuri: 1. Există mai multe cerințe privind arhitectura 

programelor; le folosim. 2. Da, internațional (EUA) și național standard (ARACIS). 3. Nu.). 
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 Universitatea din Augsburg (UAU, Germania) - încă nerealizată (răspunsuri: 1. Nu a fost încă 

decisă). 

 Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (UPJS, Slovacia) - aplică câteva standarde naționale 

și internaționale (răspunsuri: 1. Da, utilizăm. 2. Recomandarea profesioniștilor din domeniul 

sănătății. 3. Păstrarea sistemului de credite și condițiile subiecților urmăriți.). 

8. Cum ar trebui să fie verificată relația dintre obiectivele / subiectele de învățare dintr-un curriculum? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

La această întrebare au fost oferite patru opțiuni, și anume: prin verificarea manuală a relațiilor; 

Prin instrumente computerizate care verifică relațiile; Nu am verificat deloc și nu am o opinie. 

Respondenții au folosit doar două dintre aceste opțiuni. 91,7% dintre respondenți consideră că 

instrumentele computerizate ar trebui să verifice relația dintre obiectivele / subiectele de învățare dintr-

un curriculum. Unul dintre respondenți (8,3%) a selectat opțiunea verificând manual relațiile. Graficul de 

mai jos prezintă rezumatul răspunsurilor la această întrebare. 

 

9. Cunoașteți vreun instrument sau sistem pentru elaborarea, gestionarea și maparea curriculumului? 

(Dacă da, ce instrument sau sistem este?) 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Respondenții sunt conștienți de posibilitățile de astăzi de a utiliza unele metode electronice sau mai 

sofisticate pentru gestionarea curriculumului. Pe de altă parte, există și respondenți care nu cunosc 

niciun sistem în acest scop. Instituțiile individuale au răspuns după cum urmează. 

 Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia) - nu cunoaște niciun sistem (răspunsuri: 1. Nu. 2. Nu 

avem.). 

 Universitatea Masaryk (MU, Republica Cehă) - folosește OPTIMED și cunoaște platforma 

MEDICIN (răspunsuri: 1. Din câte știu că avem un astfel de sistem în platforma Optimed, nu știu 

detaliile electronice exacte pentru maparea curriculumului. 2. Nu. 3. Platforma OPTIMED, 

platforma MEDCIN.). 

 Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România) - cunoaște platforma OPTIMED 

(răspunsuri: 1. OPTIMED, 2. Nu știu. 3. Nu). 

 Universitatea din Augsburg (UAU, Germania) - cunoaște mai multe sisteme (răspunsuri: 1. Ilios, 

Looop, Optimed.). 

 Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (UPJS, Slovacia) - folosește AIS și nu cunoaște niciun 

sistem (răspunsuri: 1. Nr. 2. AIS (sistem informatic academic - la Facultatea noastră). 3. Sistem 

de informații academice.). 
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10. Ați dori un astfel de instrument sau sistem la instituția dvs? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

100% dintre respondenți au confirmat că doresc să utilizeze sistemul de management al curriculum-

ului la instituțiile lor. Acest lucru demonstrează, de asemenea, că activitățile proiectului sunt orientate 

către grupurile țintă corespunzătoare și, cel mai probabil, vor oferi instrumente și metodologii care vor fi 

foarte binevenite și utile în cadrul consorțiului partenerilor implicați aici. 

11. Care este subiectul / disciplina preclinică cea mai potrivită în care doriți să verificați dacă 

programa / curriculumul  a fost proiectată într-un mod optim? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Pentru a verifica rezultatele proiectului individual în practică, a fost necesară identificarea 

subiectului / disciplinei cele mai potrivite la care respondenții doresc să  implementeze  platforma de 

management curricular. Răspunsurile au fost diferite. Cu toate acestea, disciplina dominantă a fost 

Anatomia, așa cum a fost cerută de 41,7% dintre respondenți. În plus, Fiziologia a fost menționată în 

25% din răspunsuri. Toate celelalte răspunsuri au fost unice, adică nu sunt necesare în masă în cadrul 

consorțiului de proiect. 

Răspunsurile individuale sunt: 1. Anatomia. 2. Anatomie și fiziologie sau prim ajutor, deoarece 

acestea sunt importante pentru perioada viitoare de studiu și influențează studiul întreg. 3. 

Propedeutica medicinii dentare. 4. Anatomie. 5. De ex. Anatomie, biologie. 6. Anatomie. 7. Nu am o 

opinie. 8. Fiziopatologie. 9. Instruirea de laborator a abilităților clinice ar fi bună. Este un subiect foarte 

transversal, astfel încât ar fi foarte benefic să vedem cum se încadrează în curriculum. 10. Microbiologie, 

Imunologie. 11. Încă nu avem un curriculum, astfel toate disciplinele au aceeași prioritate. 12. Fiziologie. 

12. Cât de provocator este pentru dvs. să identificați competențele pe care un student trebuie să știe, 

să înțeleagă și / sau să poată demonstra după finalizarea cursurilor dvs? 

(12 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Această întrebare a oferit participanților posibilitatea să aleagă între cinci opțiuni pe scara Likert, 

unde 1 înseamnă să nu fie provocator și 5 înseamnă foarte provocator. 83.4% dintre respondenți au 

declarat că este foarte dificil și dificil să poată identifica un set de competențe a ceea ce un student 

trebuie să știe, să înțeleagă și / sau să poată demonstra după finalizarea anumitor cursuri. Unul dintre 

respondenți (8,3%) nu a fost în măsură să precizeze (neutru), iar unul dintre respondenți a evaluat că nu 

este mai dificil. Graficul de mai jos prezintă rezumatul acestor răspunsuri. 
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Rezumatul analizei necesităților prior cererii 

12 persoane responsabile de alcătuirea procedurilor pentru curriculum din instituțiile partenerilor 

au luat parte la acest sondaj și au arătat o legătură strânsă cu structurile de management. Instituțiile 

partenere nu au departamente și nici persoane care se ocupă exclusiv de procesele de alcătuire / 

dezvoltare a curriculumului. Un singur partener, Universitatea din Augsburg, Germania, are această 

funcție implicată în structura organizațională pentru a dezvolta un nou curriculum medical. Respondenții 

au arătat că procesul de gestionare a curriculumului este unul dificil. Aceștia consideră că procesele 

legate de curriculum sunt foarte importante la universitățile / facultățile lor. Mediana și modul 

răspunsurilor este 5 (Foarte provocator), media a fost de 4,36. În prezent, instituțiile partenere nu 

utilizează nicio aplicație specializată și nici sisteme de formare a curriculumului. Cea mai mare parte a 

proceselor se face manual. Doar Universitatea Masaryk, Republica Cehă, folosește propriul sistem web 

pentru dezvoltarea curriculumului. Toate instituțiile utilizează anumite forme de reguli și standarde, cu 

toate acestea, acestea nu au fost specificate în detalii pentru a fi comparabile. Prin urmare, platforma de 

optimizare ar trebui dezvoltată și pusă în aplicare în cadrul proiectului în așa fel încât să permită 

evidențierea diferențelor potențiale cauzate de legislația națională. Majoritatea respondenților (91,7%) 

au susținut că relațiile dintre obiectivele / subiectele de învățare dintr-un curriculum ar trebui verificate 

folosind instrumente computerizate. Utilizatorii și-au recunoscut sistemele locale de management al 

studiilor (de exemplu, AIS) ca fiind sistemele în care curriculele sunt stocate și oferite profesorilor și 

studenților. Cea mai cunoscută platformă de construire a curriculumului specializat a fost OPTIMED 

(menționată la 36% dintre respondenți). Un respondent (9%) a menționat MEDCIN, Ilios și Looop. Toți 

respondenții (100%) sunt dispuși să utilizeze un instrument sau un sistem de gestionare a 

curriculumului electronic. 

O1 Analiza cerinţelor 

Studiu 

Pentru a identifica în detaliu așteptările și cerințele individuale ale sistemului de management 

curricular, s-a realizat un sondaj mixt: sondaj online și discuții personale. În mod similar analizei 

necesităților prior-aplicării, sondajul online a fost dezvoltat utilizând Formulare Google. Discuțiile 

personale s-au desfășurat pe baza reuniunii bilaterale fie direct la instituția de la care am colectat 

cerințele, fie prin videoconferință. 

Sondajul online a fost împărțit în două secțiuni: 

1. Informații generale - întrebări referitoare la identificarea instituțiilor 

2. Dezvoltarea, gestionarea și armonizarea curriculumului - întrebări referitoare la detaliile pe 

care platforma de management curricular ar trebui să le ofere utilizatorilor lor 

Versiunea PDF a chestionarului utilizat în acest sondaj este atașată în Anexa 2. 

Interviurile personale s-au confruntat cu nevoia de a identifica cerințele specifice ale instituțiilor 

partenere individuale în ceea ce privește procesul detaliat de alcătuire a curriculumului, prezentarea 

tuturor grupurilor țintă implicate (studenți, profesori, proiectanți de curriculum și managementul 

facultăților) și analize și planificare curriculară ulterioare. În cadrul acestor interviuri nu a fost organizat 
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niciun scenariu predefinit, atenția a fost acordată modului în care părțile interesate obișnuiesc să 

lucreze și modul în care este conceput în practică curriculumul. Toate detaliile tehnice și metodologice 

au fost menționate pentru o implementare mai ușoară în platforma finală, care este planificată să fie 

unificată pentru toate instituțiile partenere. Interviurile au fost coordonate de Universitatea Masaryk, 

Republica Cehă, în calitate de partener cel mai experimentat în consorțiul proiectului (au fost organizate 

patru întâlniri între MU și UPJS, UAU, UMF, JU). De exemplu, imaginile de mai jos arată întâlnirea de 

analiză a cerinţelor cu un interviu de grup susținut de MU pentru JU la Cracovia pe 19 noiembrie 2018. 

La întâlnirea cu echipa BCIME au participat decanul și pro-decanul responsabil cu educația de la 

facultatea de medicină și mai multe membri implicați în planificarea curriculumului, precum și 

reprezentanți ai studenților. 

 
BCIME – întâlnire pentru analiza cerinţelor organizată la Cracovia pe 19 noiembrie 2018. 

Rezultatele sunt prezentate într-un set de cerințe, în care sunt descrise puncte specifice privind 

conținutul curriculumului și caracteristicile sistemului. 

Rezultatele chestionarului online 

Chestionarul a fost trimis instituțiilor implicate în proiect în decembrie 2018. Pe o perioadă de două 

săptămâni, am colectat 31 de răspunsuri de la persoane care se ocupă de proiectarea și / sau 

administrarea curriculumului. Pentru a se asigura că toate datele colectate vor fi relevante, respondenții 

au avut o opțiune deschisă de text liber „Altele…” la fiecare întrebare a chestionarului. 
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Analiza chestionarului online 

Informații generale 

1. Instituția/universitatea ta 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Consorțiul de proiect a vizat cerințele din cadrul instituțiilor partenerilor. Prin urmare, numai 

personalul din cinci universități a fost solicitat să participe, dacă se ocupă direct de procesele de formare 

a curriculumului. 29% dintre respondenți au fost de la Universitatea Pavol Jozef Šafárik din Košice (UPJS, 

Slovacia), 25,8% dintre respondenți au fost de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, 

România), 19,4% dintre respondenți au fost de la Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia) 16,1% dintre 

respondenți au fost de la Universitatea Masaryk (MU, Republica Cehă) și 9,7% dintre respondenți au fost 

de la Facultatea de Medicină, Universitatea din Augsburg (UAU, Germania). Graficul de mai jos prezintă 

rezumatul răspunsurilor la întrebarea 1. 

 

2. Care este funcția ta la universitatea / facultatea ta? 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Majoritatea respondenților care se ocupă de problemele curriculumului sunt profesori și / sau 

cercetători (54,8%). Aceste rezultate arată că aproape că nu există persoane (cu excepția unuia din UAU, 

3,2%) angajate ca responsabil de curriculum la instituțiile partenere. 9,7% dintre respondenți au fost 

tehnicieni și, de asemenea, 9,7% au fost manageri. Responsabilii programelor de studii și personalul 

administrativ au fost prezentați de 6,5% respondenți. Restul de răspunsuri, observate prin răspunsuri cu 

text liber, au inclus un prodecan pentru programul de medicină stomatologică, o persoană responsabilă 

cu dezvoltarea facultății și un manager de calitate. Graficul de mai jos prezintă rezumatul răspunsurilor 

la întrebarea 2. 
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3. Care este modalitatea prin care gestionați acum curricumul la universitatea dvs? 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

În ultima perioadă, un tip de platformă de management curricular este utilizată doar la 

Universitatea Masaryk (MU, Republica Cehă), Facultatea de Medicină, Universitatea din Augsburg (UAU, 

Germania) și Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România), așa cum a fost prezentată 

de 29% dintre respondenți, toți din aceste trei instituții. Un tip de platformă de management curricular 

cu fișiere DOC sau XLS pregătite manual este folosită la Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia), după 

cum a declarat un respondent. De asemenea, în răspunsurile cu text liber, variante mixte ale opțiunilor 

oferite la această întrebare au fost menționate de un respondent de la Universitatea Masaryk (MU, 

Republica Cehă) (Combinație: documente UIS / LMS +), de un respondent de la Facultatea de Medicină, 

Universitatea din Augsburg (UAU , Germania) (în proces (LMS și CMP)) și de către un respondent de la 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România) (platforma de gestionare a 

curriculumului / documente pregătite manual (Word, Excel, etc.)). Mai mult de o treime dintre 

respondenți (38,7%) folosesc sistemul lor de informații universitare sau pregătesc totul sub formă de 

documente pregătite și stocate separat (12,9%). Trei respondenți au declarat că sistemul de 

management al învățării este folosit pentru gestionarea programelor. Graficul de mai jos prezintă 

rezumatul răspunsurilor la întrebarea 3. 

 

Managementul, armonizarea și dezvoltarea curriculumului 

4. Care sunt motivele principale pentru a avea / opera sistemul de management curricular? (selectați 

max. 3) 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Principalele motive pentru a utiliza sistemul de management al curriculum-ului în locul metodelor 

utilizate în prezent au fost posibilitățile de a gestiona curriculumul integral online într-un singur loc 

(48,4%) și de a avea o imagine de ansamblu completă a curriculumului (48,4%). Ambele cerințe nu sunt 

disponibile în abordările utilizate recent, cel puțin la trei din cele cinci instituții partenere (Universitatea 

Pavol Jozef Šafárik din Košice (UPJS, Slovacia), Universitatea Jagiellonian (JU, Polonia) și Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Iași (UMF, România )). Nu au fost înregistrate răspunsuri cu text liber la această 

întrebare. Răspunsurile individuale sortate în funcție de cele mai preferate motive sunt: 

1. să gestioneze curricula integrală online într-un singur loc (15 răspunsuri, 48,4%) 

2. să existe o imagine de ansamblu completă asupra curriculumului dvs. (adică programe de 

studiu, discipline medicale, cursuri) (15 răspunsuri, 48,4%) 

3. să modifice cu ușurință curriculum-ul în funcție de tendințele recente în educație (12 

răspunsuri, 38,7%) 

4. să identifice duplicatele și subiectele lipsă într-un anumit program de studiu (11 răspunsuri, 

35,5%) 
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5. optimizarea / armonizarea structurii programului individual de studiu (7 răspunsuri, 22,6%) 

6. să aibă un ghid complet pentru dezvoltarea curriculumului (7 răspunsuri, 22,6%) 

7. să pregătească rapoarte unificate / exporturi pentru procesele de acreditare (6 răspunsuri, 

19,4%) 

8. să identifice un set de competențe a ceea ce un student trebuie să știe, să înțeleagă și / sau să 

poată demonstra după finalizarea cursurilor (6 răspunsuri, 19,4%) 

9. să verifice relațiile dintre obiectivele / subiectele de învățare dintr-un curriculum (5 răspunsuri, 

16,1%) 

10. să înființeze sistematic managementul curriculum-ului (5 răspunsuri, 16,1%) 

5. Care sunt caracteristicile cheie / cele mai importante ale unui sistem de management curricular în 

ceea ce privește cerințele și nevoile facultății / universității dumneavoastră? (selectați max. 3) 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Fiecare facultate are reguli interne diferite ale proceselor sale pedagogice, respectând legislația 

națională. Desigur, există și diferențe între țări. Prin urmare, a fost necesară identificarea 

caracteristicilor cheie pe care ar trebui să le ofere sistemul de management curricular. Cea mai dorită 

caracteristică a fost observarea relațiilor dintre diversele componente ale curriculumului (curs, cursuri / 

practică) (77,4%) și posibilitatea cooperării în echipă între proiectanți, giranți, evaluatori și 

managementul facultăților (74,2%). Nu au fost înregistrate răspunsuri cu text liber la această întrebare. 

Răspunsurile individuale sortate în funcție de caracteristicile cheie ale facultății / universității sunt: 

1. pentru a observa relațiile dintre diversele componente ale curriculumului (curs, curs / practică) 

(24 de răspunsuri, 77,4%) 

2. să permită cooperarea în echipă între proiectanți, giranți, evaluatori și managementul 

facultăților (23 de răspunsuri, 74,2%) 

3. pentru a verifica și revizui curriculumul special (15 răspunsuri, 48,4%) 

4. să ofere o imagine de ansamblu textuală a tuturor secțiunilor de curriculum specifice (program 

de studiu, disciplină medicală, curs) (12 răspunsuri, 38,7%) 

5. să aibă acces la curriculum online 24/7 (11 răspunsuri, 35,5%) 

6. Care sunt caracteristicile cele mai solicitate pentru dezvoltatorii de curriculum? (selectați max. 3) 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Cel mai frecvent răspuns a fost dezvoltarea și gestionarea curriculumului online, cu 71% din 

răspunsuri, confirmând și întrebarea 4 drept principalul motiv pentru a opera platforma de management 

a curriculumului. Se așteaptă ca dezvoltatorii să aibă și ghiduri pentru descrierea secțiunilor curricumului 

(58,1%). Mai jos, sunt enumerate răspunsurile rămase în funcție de frecvența alegerii lor. La această 

întrebare nu a fost observat niciun răspuns cu text liber. 

1. Dezvoltarea și gestionarea curriculumului online (22 de răspunsuri, 71%) 

2. Ghiduri pentru descrierea secțiunilor curricumului (curs, curs / practică, rezultatul învățării) (18 

răspunsuri, 58,1%) 

3. Prezentare generală a curriculumului sub formă de diagrame și tabele interactive (13 

răspunsuri, 41,9%) 

4. Managementul curriculum-ului conform standard (11 răspunsuri, 35,5%) 

5. Acces 24/7 (10 răspunsuri, 32,3%) 

6. Analizarea curriculumului și auditul (9 răspunsuri, 29%) 
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7. Care sunt caracteristicile cele mai solicitate pentru managementul facultăților? (selectați max. 3) 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Conducerea facultății trebuie să aibă o imagine de ansamblu complexă a curricumului și rapoarte 

pe an universitar, semestru, disciplină medicală și curs, așa cum menționează 93,5% dintre respondenți. 

Mai mult, exportul detaliat al curriculumului în scopuri de acreditare (61,3%) este, de asemenea, 

caracteristica extrem de necesară care trebuie integrată în sistem. Nu au fost înregistrate răspunsuri cu 

text liber la această întrebare. Răspunsurile individuale sortate în funcție de cele mai solicitate 

caracteristici pentru conducerea facultății / universității sunt: 

1. Prezentare generală curriculară complexă și rapoarte pe an universitar, semestru, disciplină 

medicală, curs (29 de răspunsuri, 93,5%) 

2. Export complet de curriculum în scopuri de acreditare (19 răspunsuri, 61,3%) 

3. Disciplina medicală / compararea cursurilor la nivelul programului de studiu (12 răspunsuri, 

38,7%) 

4. Compararea curriculumului la nivelul instituției (11 răspunsuri, 35,5%) 

5. Rezultatele învățării, în general/ analiza competențelor bazată pe taxonomia Bloom (8 

răspunsuri, 25,8%) 

8. Care sunt caracteristicile cele mai necesare pentru studenți și profesori? (selectați max. 3) 

(31 răspunsuri, 0 fără răspuns) 

Selectarea curriculum-ului în funcție de anul universitar, disciplina medicală sau cursul trebuie să fie 

posibilă pe platforma de management curricular pentru studenți și profesori. Acest grup țintă al 

proiectului va beneficia de această caracteristică, deoarece 77,4% dintre respondenți au marcat această 

opțiune ca fiind cea mai solicitată. De asemenea, prezentarea generală a rezultatelor învățării necesare 

pentru evaluarea cursului este caracteristica care trebuie să fie integrată în platformă, așa cum au 

menționat 74,2% dintre respondenți. Nu au fost înregistrate răspunsuri cu text liber la această întrebare. 

Răspunsurile individuale în funcție de cele mai solicitate caracteristici pentru studenți și profesori sunt: 

1. Selectarea curriculumului în funcție de anul universitar, disciplină medicală sau curs (24 de 

răspunsuri, 77,4%) 

2. Prezentare generală a rezultatelor învățării necesare pentru evaluarea cursului (23 răspunsuri, 

74,2%) 

3. Căutare de cuvinte cheie în întregul curriculum (19 răspunsuri, 61,3%) 

4. Vizualizarea cursului / prelegerii / rezultatelor învățării în împrejurimi apropiate (15 răspunsuri, 

48,4%) 

Discuții personale 

Mai jos, sunt enumerate cerințele pentru un nou sistem de management curricular, precum și 

întrebări importante de fond metodologic. Toate comentariile au fost luate în considerare cu atenție în 

ceea ce privește beneficiile pentru utilizatorul final. Echipa de dezvoltare a Universității Masaryk, 

Republica Cehă va implementa aproape toate punctele relevante, iar sistemul final de management al 

curriculumului va fi împărțit tuturor instituțiilor partenere implicate. 

Cerințe generale 

• Întrebare: Utilizatorul poate adăuga cu ușurință noua descriere a curriculumului sau modifica o 

descriere existentă? 
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• Sugestii de instrumente pentru simboluri (nu se explică de la sine) 

• Proiectarea unei structuri curriculare alternative: „Pentru programele integrate, disciplinele 

(cum ar fi medicina internă, chirurgia etc.) nu sunt relevante și nu sunt explicite. Există module 

specifice care acoperă anumite subiecte (de ex. „Mișcare”, „Sensuri” etc.). Astfel de structuri 

pot fi implementate în sistem? 

Content and functionality 

• Adăugați apartenența la disciplină la fiecare secțiune 

• Definirea atributelor de curs noi - ECTS, limbă, isObligatory atribut 

• Cod pentru rezultatele învățării 

• Tipul rezultatelor învățării (exemplu, ministerul sănătății) 

• Adăugați categorii la rezultatele învățării 

• Adăugați legături la rezultatele învățării 

 la unitatea de învățare 

 definiți procentele rezultatului final 

• Adăugați legături la rezultatele învățării 

 la programe și cursuri 

 definiți procentele rezultatului final 

• Legătura rezultatelor învățării cu unitățile de învățare - să poată specifica o altă formă de 

evaluare 

• Abilitatea de a conecta evaluarea la cursuri 

• Abilitatea de a trece la alte detalii folosind diagrama interactivă 

• Posibilitatea/ problema derluării prin diagrama interactivă 

• Ascundeți proiectul / terminat pentru proiectantul curriculum-ului / profesor 

• Fixați titluri în descrierea rezultatelor învățării 

• Comentariu: „Toate legăturile duc la„discipline medicale” (a fost primul pe care l-am deschis)” 

• Nume neclare - secțiune medicală și discipline. Discipline: chirurgie, medicină internă (nu 

înțeleg diferența dintre secțiuni și discipline) 

• Întrebare: terminologie unificată folosită în sistem: evaluare = evaluare? 

• Redenumiți rolul de „garant”, deoarece acest rol lipsește acolo (profesorul este responsabil 

pentru conținut). Sugestie: educator sau profesor. 

• Întrebare: Care este nivelul unității de învățare? 

• Întrebare: Ce înseamnă starea „terminată”? 

Concluzii și recomandări 

Echipa BCIME va integra toate cerințele în metodologiile și platforma care vor fi testate și 

implementate în cadrul instituțiilor partenerilor. În plus, sugestiile individuale vor fi luate în considerare 

cu atenție și, dacă vor fi aprobate de toți partenerii, vor extinde caracteristicile de bază solicitate de 

toate instituțiile, așa cum a fost raportat în cadrul sondajelor menționate mai sus. 

Principalele caracteristici și particularități ale sistemului curricular derivate din analiza cerinţelor 

includ: 

 Disponibil online 
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 Prezentare vizuală a curriculum-ului 

 Integrarea diferitelor roluri de utilizator 

 Exportul de programe curriculare, curs, domeniu de studiu, departament, facultate 

 Relații vizuale între diverse componente ale curriculumului 

 Posibilitatea de a căuta după cuvinte cheie 

 Integrarea recomandărilor internaționale 

 Posibilitatea de a modifica rapoarte și rezultate în conformitate cu cerințele instituționale 

 Evaluarea obiectivelor de învățare 

 Identificarea concedierilor în obiectivele de învățare 

 Compatibilitatea educației bazate pe rezultate 

 Raportare complexă bazată pe blocuri de curriculum disponibile 
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Abrevieri 

AIS Academic Information System 

BCIME Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 

CMP Content Management Platform 

CMS Content Management System 

DOC document file format used by Microsoft Word 

ECTS European Credit Transfer System 

ICT Information and Communication Technologies 

JU Jagiellonian University 

LMS Learning Management System 

MU Masaryk University 

PDF Portable Document Format 

UAU University of Augsburg 

UIS University Information System 

UMF University of Medicine and Pharmacy of Iasi 

UPJS Pavol Jozef Safarik University in Kosice 

XLS file format created by Microsoft for use with Microsoft Excel 
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Anexa 1 

Chestionar anterior aplicării 
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Anexa 2 

Chestionar O1 analiza cerinţelor 
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