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1. Introducere 

Acest rezultat se referă la dezvoltarea și implementarea portalului EDUportfolio al proiectului 

BCIME - un sistem de management al curriculumului, inclusiv extensiile și îmbunătățirile sale (noi 

caracteristici și module pentru proiectarea, dezvoltarea, crearea prototipului, testarea și implementarea 

aplicaţiei pentru managementul curriculumului) pe baza rezultatelor analizei cerinţelor descrise în IO1. 

Versiunile finale ale sistemului au fost implementate pentru toate instituțiile partenere cu scopul de a fi 

pe deplin conform cu standardele internaționale cunoscute și identificate (o parte a rezultatelor 

proiectului BCIME rezumate în IO2) care descriu programele de studio în domeniile medical și îngrijire a 

sănătăţii (module de bază și sisteme dedicate) . Mai mult, atunci când a proiectat și a dezvoltat portalul 

web dedicat dezvoltării curriculumului, planificării și prezentării generale (inclusive module și 

caracteristici ale sistemului extins), echipa de dezvoltare BCIME a luat în considerare toate cerințele 

locale specifice procesului de inovare curriculară din fiecare instituție parteneră. 

2. Platforma pentru managementul curriculumului 

2.1 Proiectare şi structură 

Platforma EDUportfolio, concepută în stadiul actual, reprezintă o soluție complet nouă și a fost 

dezvoltată sub îndrumarea MU, care este organizația principală a acestui rezultat intelectual. Toate 

instituțiile partenere au participat la procesul de implementare prin contribuțiile lor atât la aspectele 

tehnice, cât și la cele metodologice. Este folosită aceeaşi platformă pentru în toate universitățile 

implicate deoarece partenerii proiectului BCIME au convenit că este mai eficientă această abordare în 

comparație cu funcționarea mai multor platforme independente, unde analiza interinstituțională și 

comparațiile curriculare vor necesita module și/sau sisteme externe suplimentare. În plus, portalul a fost 

tradus în toate limbile instituţiilor partenere şi toate funcţiunile au fost dezvoltate și implementate. 

Întregul sistem se bazează pe descrierea curriculumului, ceea ce face posibilă definirea anumitor 

blocuri didactice într-un mod parametriyat și structurat în conformitate cu standardele internaționale 

furnizate de asociația MedBiquitous1 (de exemplu, pentru programul de studiu, disciplina medicală, curs, 

unitate de învățare, rezultatul învățării). 

EDUportfolio este o aplicație web construită pe o platformă modernă PHP Symfony 4.4 împreună 

cu motorul de șabloane Twig și a bibliotecii Doctrine ORM pentru definirea obiectelor. În ceea ce 

privește bazele de date, a fost utilizat sistemul de baze de date relaționale PostgreSQL. Soluţia Zarn a 

fost folosită pentru a gestiona dependențele de grafică, iar setul de unelte Composer a fost utilizat 

pentru a gestiona dependențele de baya de date pentru bibliotecile terțe. Soluţia Zurb Foundation care 

exploateayă biblioteca jQuery a fost folosită pentru a dezvolta o interfaţă-utilizator performantă. 

Administrarea activelor este gestionată de așa-numitul derivat al webpack-ului, care vine împreună cu 

Symfony. Au fost utilizate diverse biblioteci JavaScript pentru crearea modulelor individuale, cum ar fi 

d3.js, NVD3 și Datatables (vizualizări interactive ale datelor) sau select2.js, sweetalert2.js, jstree.js și 

featherlight.js (îmbunătățiri în experiența utilizatorului) [1]. 

                                                            

1 https://www.medbiq.org/ 
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Platforma EDUportfolio se bazează pe o metodologie testată, care permite proiectarea de 

curriculumului în cadrul complicatului proces de definire a rezultatelor învățării și a unităților de învățare 

corespunzătoare anumitor cursuri. EDUportfolio utilizează mai multe atribute descriptive pentru a 

specifica programa într-o formă structurată adecvată procesării datelor (Tab. 1). 

Tab. 1 Atribute descriptive folosite în EDUportfolio. 

Parametri Descriere 

Categorie Nivelul programului de studii, nivelul de competență, nivelul de 
secvențialitate 

Forma de evaluare Formă de evaluare a cunoștințelor și abilităților studenţilor 

Durata activităţii de predare Exprimată în ore de predare 

Tipul activităţii de predare De exemplu. prelegere, seminar, activitate clinică, studio individual 
etc. 

Importanţa Scurtă explicație inițială (de ce apare un element de bază, care este 
relevanța sa și/sau modul în care contribuie la rezultatele învățării) 

Descriere Scurt rezumat al unui bloc de construcție împreună cu obiective 
educaționale și descrierea activităţii de instruire 

Cuvinte cheie Text liber bazat pe nomenclator de cuvinte cheie 

Termeni semnificativi Subiect fundamental conținut și explicat în timpul perioadei de 
predare într-o structură arborescentă 

Materiale de studiu Literatura suplimentară recomandată sau surse de informații e-
learning 

 

Un curriculum complet este format din elemente individuale care reprezintă unități de bază pentru 

dezvoltarea curriculumului. Tabelul 2 rezumă principalele componente ale blocurilor de învățăţare, așa 

cum sînt ele utilizate în EDUportfolio. 

Tab. 2 Modulele componente ale curriculumului. 

Componente Conţinut/Valori 

Programul de studii Medicină 
Disciplina medicală Anatomie 

Modul Curs, Modul, Unitate, Bloc, Birou 
Eveniment Sesiunea de instruire sau de evaluare 

Competenţă Rezultatele învățării, competențe, obiective ale învățării, roluri 
profesionale, subiecte, clasificări (descriere măsurabilă a ceea ce 
studenţii sunt capabili să demonstreze în termeni de cunoștințe, 
abilități și valori) 

 

Obiectivul proiectului BCIME a fost îmbunătăţirea programelor de studiu în domeniile de predare 

formalizate prin utilizarea unei descrieri parametrice neechivoce și a entităților adoptate din tehnicile de 

învăţare bazată pe rezultate. În general, astfel de inovații sporesc transparența și continuitatea mediului 

în care conlucrează atît cadrele didactice, proiectanții curriculumului managementul facultăților cît şi 

studenții. Astfel, elementele fundamentale ale curriculumului pot fi introduse dintr-o perspectivă 

globală într-o formă de model de date “entitate-relație”. Schema bazei de date constă din mai multe 

entități, care sunt legate între ele. În cadrul platformei EDUportfolio, următoarele entități sunt cruciale: 
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• program - informații despre întregul curriculum referitor la domeniu; de ex. Medicină generală, 

Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”. Prin 

“EDUportfolio image entity” se înţlege curriculumul specific facultăţii. 

• disciplină_medicală - tabel cu date privind disciplinele medicale. În cazul UM, există aproximativ 

44 de discipline medicale în medicina generală. Prin “EDUportfolio image entity” se înţelege un 

“sequence_block” sau un “modul de studii”. 

• curs - informații despre anumite cursuri care se leagă de semestru și disciplină_medicală. De 

exemplu, Medicina Generală are în jur de 138 de cursuri active la MU. Prin “EDUportfolio image 

entity” se înţelege un “sequence_block” sau un “curs”. 

• unitate - cu alte cuvinte unitățile de învățare - sunt părți ale cursurilor (cursul constă din unități 

de învățare). De exemplu, programa conține peste 1.400 de unități de învățare. Prin 

“EDUportfolio image entity” se înţlege un “eveniment”. 

• rezultat + propoziție - așa-numitele “rezultate ale învățării” sunt competențe ale fiecărui 

student după terminarea fiecărei unități de învățare, cursurilor sau întregului program. Prin 

“EDUportfolio image entity” se înţelege “competency_object”. 

 

Fig. 1 Structura bazei de date specifică platformei EDUportfolio. 

2.2 Instanţa centrală a platformei 

Instanța centrală a EDUportfolio, localizată în limba engleză, este disponibilă la 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/. Toți partenerii proiectului BCIME folosesc această instanță pentru a-și 

https://eduportfolio.iba.muni.cz/
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gestiona programele de anatomie. Mai târziu, când sunt descrise metadatele (activitatea IO4), iar 

planurile de învățământ ale instituțiilor individuale vor fi analizate și comparate. 

 

Fig. 2 Instanţa centrală a EDUportfolio dezvoltată de echipa BCIME. 

 

Fig. 3 Prima pagină a utilizatorilor logaţi. 

Pe lângă platforma centrală EDUportfolio, consorțiul BCIME a decis să implementeze alte cinci 

instanțe în limbile locale ale partenerului. Platformele sunt disponibile pentru nevoile instituțiilor 
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partenere individuale de a manageriza și descrie curriculum disciplinelor complementare ale proiectului 

BCIME. Cu toate acestea, toți partenerii pot gestiona în mod independent orice alte programe ale 

disciplinelor sau cursurilor folosind metodologia furnizată. 

2.3 Instanţele platformelor localizate 

Localizarea în limba cehă a EDUportfolio este utilizată pentru curriculum gestionat la MU și este 

disponibilă la https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/. 

 

Fig. 4 Instanţa locală a EDUportfolio a MU pentru managementul curriculumului în limba cehă. 

Localizarea în limba germană a EDUportfolio este utilizată pentru curriculum gestionat la UAU și 

este disponibilă la https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/. 

 

Fig. 5 Instanţa locală a EDUportfolio a UAU pentru managementul curriculumului în limba germană. 

https://eduportfolio-mu.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-ua.iba.muni.cz/
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Localizarea în limba poloneză a EDUportfolio este utilizată pentru curriculum gestionat la JU și este 

disponibilă la https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/. 

 

Fig. 6 Instanţa locală a EDUportfolio a JU pentru managementul curriculumului în limba poloneză. 

Localizarea în limba română a EDUportfolio este utilizată pentru curriculum gestionat la UMFIASI și 

este disponibilă la https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/. 

 

Fig. 7 Instanţa locală a EDUportfolio a JU pentru managementul curriculumului în limba poloneză. 

Localizarea în limba slovacă a EDUportfolio este utilizată pentru curriculum gestionat la UPJS și este 

disponibilă la https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/. 

https://eduportfolio-ju.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-umf.iba.muni.cz/
https://eduportfolio-upjs.iba.muni.cz/
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Fig. 8 Instanţa locală a EDUportfolio a UPJS pentru managementul curriculumului în limba slovacă. 

3. Modulele platformei EDUportfolio 

Platforma EDUportfolio cuprinde mai multe module prin intermediul cărora părțile individuale ale 

curriculumului sunt gestionate de utilizatorii autorizați. Modulele au fost proiectate cu scopul de a fi 

clare și ușor de utilizat chiar și pentru novicii care doresc să-și transforme, de exemplu, abordarea pe 

hârtie a managementului curriculumului în forma modernă electronică și structurată în Eduportfolio cu 

toate avantajele sale. Modulele individuale oferă caracteristici și funcționalităţi care susțin activitățile 

care au fost identificate în procesele legate de managementul curriculumului. Lista modulelor a fost, de 

asemenea, parțial descrisă în lucrarea publicată anterior (modulul pentru dezvoltarea curriculumului, 

modulul pentru navigarea curriculumului și modulul pentru raportarea curriculumului) [2]. Mai mult, am 

adăugat informații suplimentare despre modulele noi dezvoltate și puse la dispoziţia utilizatorilor noștri 

specifice tuturor instanțelor EDUportfolio. 

3.1 Modulul pentru administrarea utilizatorilor 

Conturile de utilizator individuale și rolurile lor în sistem pot fi gestionate integral de administratorii 

platformei EDUportfolio. Administratorii creează conturi și specifică rolul fiecărui utilizator. Cu toate 

acestea, noii utilizatori pot fi înregistrați în portofoliul EDU prin trimiterea cererii prin opțiunile de 

conectare situate în ecranul de start al platformei. Rolurile utilizatorilor au fost, de asemenea, descrise 

în lucrarea publicată anterior [2]. 

Rolul utilizatorului este un atribut important al fiecărui utilizator autentificat din platformă. Imediat 

după procesul de autentificare, are loc procesul de autorizare și îi este atribuit cel puțin un rol de 

utilizator. Alocarea depinde de înscrierea în mediul universitar. În unele cazuri, rolurile sunt atribuite 

automat (de exemplu, rolurile studenților), în timp ce alte roluri trebuie atribuite în mod explicit pe baza 

deciziilor de gestionare a universității (cum ar fi rolul de garantare a conținutului). Setul de roluri de 

utilizator poate fi extins după cum este necesar. În cazul noilor module specializate, funcționalitatea 

poate fi atribuită fie rolurilor de utilizator existente, fie rolurilor nou create. În prezent, există patru 

roluri de utilizator diferite specificate în EDUportfolio: 
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• Administrator - persoană autorizată să gestioneze sistemul și caracteristicile sale de bază. 

Utilizatorii din acest rol au sarcina de a gestiona utilizatorii (crearea de conturi, activarea 

conturilor, atribuirea de roluri pe baza deciziilor de gestionare și, în cele din urmă, ștergerea 

utilizatorilor inactivi) și gestionarea elementelor de bază la nivel înalt ale curriculumului - 

programe de studiu, discipline medicale și cursuri. Verificarea continuă a funcționării platformei 

și lucrul cu modulul de raportare poate fi o activitate secundară. 

• Student - persoană autorizată să citească și să navigheze prin conținutul finalizat al 

curriculumului. Studenţii reprezintă cel mai mare grup de utilizatori. Folosind un browser, 

aceștia pot citi detalii despre unitățile de învățare create de profesorii lor. Informațiile despre 

stadiul instruirii studenţilor sunt conținute în sistem, iar studenţii vor fi informați cu privire la 

conținutul care este relevant pentru ei. Identitatea studentului poate fi obținută și din sistemul 

de informații al universității, de ex. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iaşi folosește un sistemul de management al resurselor care servește ca autoritate de verificare 

a credenţialelor (Microsoft Active Directory). 

• Profesor - persoană autorizată să vadă și să parcurgă Curriculumul (părți terminate sau în curs 

de elaborare) atribuită acestuia. Profesorii pot examina programa din sistem. Structura 

cursurilor, a unităților de învăţare și a altor elemente de bază îi ajută prin definirea biectivelor în 

activitatea de predare și la identificarea deficiențelor survenite. 

• Proiectant al curriculumului - persoană autorizată să citească și să parcurgă programele de 

învățare care i-au fost atribuite și să proiecteze curriculumul (proiectanți programelor de 

învățare și editorii cursurilor individuale). Un utilizator cu acest rol poate crea și modifica blocuri 

de învățare la cel mai rafinat nivel - unități de învățare și rezultate ale învățării (competențe). 

Unitățile de învățare și rezultatele învățării sunt cele mai numeroase grupuri de elemente de 

construcție a curriculumului. Un grup de profesori din universitate/facultate poate fi desemnat 

procesului tradițional de creare a acestora. Suplimentar, proiectanţii pot să citească unitățile 

didactice create de alți profesori și să folosească rezultatele învățării altcuiva în unitățile lor de 

învăţare. 

 

Fig. 9 Modulul pentru managementul utilizatorilor. 
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Utilizatorii pot apela și modulul de administrare a utilizatorilor, deoarece fiecărui utilizator i se 

permite să-şi editeze datele de identificare. În plus, modulul oferă posibilitatea de a schimba parola în 

cazul în care este necesar. Cu toate acestea, dacă utilizatorul și-a uitat parola, atunci poate trimite 

cererea de resetare a parolei prin opțiunile din pagina Conectare. Noua parolă va fi generată și trimisă 

automat la e-mailul utilizatorului. 

 

Fig. 10 Ecranul utilizatorului. 

3.2 Modulele pentru elaborarea curriculumului 

Modulele dedicate dezvoltării curriculumului sunt cele mai importante nu doar specific proiectului 

BCIME ci și în raport de toate procesele legate de proiectarea curriculumului și procedurile de planificare 

care sunt dezvoltate cu rolul de a satisface cerințele unei game largi de instituții de învățământ. Aceste 

module sunt grupate în opțiunea de gestionare a conținutului din meniul principal EDUportfolio și 

permit utilizatorilor cu rol de proiectant de curriculum  sau de administratori să vizualizeze și să editeze 

conținutul curriculumului (de obicei profesori și editori de suporturi de curs). 
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Fig. 11 Modulele pentru dezvoltarea curriculumului. 

Gestionarea conținutului are opțiunile (module de dezvoltare a curriculumului) structurate pe 

principiul „de sus în jos”, adică sînt afişate mai întîi modulele globale ale curriculumului (programe de 

studiu) și urmînd în jos cu elementele particulare ale componentelor curriculumului (de exemplu, detalii 

despre rezultatele învățării în unități individuale de învățare ). Următoarele puncte de vedere pentru 

modificarea tuturor elementelor de bază ale curriculumului sunt disponibile astfel: 

• programe de studiu - lista programelor de studii disponibile la o anumită instituție de 

învățământ; 

• discipline medicale - discipline medicale predate în anumite programe de studiu; 

• cursuri - cursuri (obligatorii, elective) predate studenților de la anumite discipline medicale și 

programe de studiu; 

• unități de învățare - componente (prelegeri, lecții practice, seminarii etc.) ale cursurilor 

individuale; 

• rezultate ale învățării - competențe ale studenţilor după finalizarea unei anumite unități de 

învățare, curs sau întreg program de studiu; 

• materiale de studiu - literatura de specialitate relevantă (de exemplu cărți, manuale și 

manuale, site-uri educaționale și atlasuri, videoclipuri digitale, prezentări și animații, cazuistică 

în imagini, cursuri de e-learning (LMS) etc.) care pot fi legate de elementele de bază ale 

curriculumului existent. 
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Fig. 12 Reprezentarea pe web a modulelor pentru dezvoltarea curriculumului. 

Modulele menționate anterior prin care se face gestionarea conținutului, reprezintă formulare web 

interactive, în care utilizatorii (proiectanții de curriculum) completează în mod convenabil toate 

informațiile necesare sub formă de blocuri individuale de crriculum pe care le leagă împreună. Pentru 

blocurile individuale ale curriculumului, este posibil să se determine dacă blocul este deja terminat sau 

dacă este doar o schiță a unui bloc specific care este încă în curs de dezvoltare (studenții pot vedea doar 

blocurile terminate). Vizualizarea printr-un grafic cu bare oferă o imagine de ansamblu asupra întregului 

program de studiu, făcând posibilă reprezentarea cantitativă a rezultatelor(numărul de blocuri de 

construcție legate). 

3.3 Modulul pentru navigarea prin curriculum 

Ca o funcționalitate de bază a platformei EDUportfolio, este disponibil pentru toți utilizatorii 

conectați un modul de căutare în curriculumul existent cu elementele finalizate. EDU Portofolo este 

dezvoltat cu scopul de a servi dezvoltatorilor de curriculum (așa cum este descris în secțiunea 
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anterioară), dar și utilizatorilor de conținut curricular (studenţi). Întrucît majoritatea utilizatorilor 

sistemului vor fi studenți, funcția de căutare le este disponibilă pe pagina de pornire a EDUportfolio (Fig. 

3), care este întotdeauna afișată după conectarea cu succes la sistem. Modulul de navigare a 

curriculumului în sine este disponibil și în opțiunile meniului principal. 

 

Fig. 13 Modulul pentru navigarea prin curriculum. 

După introducerea expresiei căutate (orice șir sau cuvinte cheie dorite), utilizatorul poate găsi 

rezultate relevante sub formă de detalii legate de unitățile de învățare corespunzătoare. Motorul de 

căutare folosește Majka, un analizor morfologic bazat pe reguli și o abordare a analizei morfologice care 

este descrisă în mai multe detalii în lucrarea noastră anterioară [3]. 

Rezultatele căutării utilizatorului sunt returnate în funcție de relevanța unei fraze de căutare date 

de la cel mai puțin adecvat. Căutarea în sine folosește mai multe atribute ale unității de învățare, 

precum și alte elemente constitutive ale curriculumului la care este legată. Următoarea figură prezintă 

rezultatele pentru termenul căutat „anatomie”. Fiecare rezultat relevant constă din: 

• titlul unității de învățare (care poate fi deschis și utilizatorul poate vedea conținutul 

acesteia), 

• informații despre domeniul de studiu, 

• curs la care se adaugă unitatea de învățare (utilizatorul își poate utiliza hyperlinkul pentru 

a vedea lista completă a unităților de învățare legate de acest curs), 

• forma de predare și ponderea sa 

• cuvintele cheie ale unității de învățare. 
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Fig. 14 Lista rezultatelor căutării în curriculum. 

În cazul în care lista de rezultate arată prea multe elemente în raport cu setul de filtre interactive, 

rezultatele pot fi filtrate mai precis în funcție de nevoile utilizatorului. Filtrele interactive includ câmpuri 

pentru secțiunea medicală, disciplină medicală, curs, semestru, tipul de predare, intensitate și formă de 

evaluare. În viitor, intenţionăm să implementăm și un suport pentru recomandarea conținutului 

relevant pe baza informațiilor specifice utilizatorului. Această caracteristică nu a fost identificată în 

cerințele utilizatorilor și nici planificată în proiectul BCIME, dar apreciem că va fi foarte utilă mai ales 

dacă EDUportofolie este utilizat pe scară largă de către cursanți. 

3.4 Modulul pentru navigarea prin materialele de studiu 

În plus față de cerințele proiectanților de programe de învățământ identificate inițial (obţinute în 

cadrul IO1), EDUportfolio permite utilizatorilor să parcurgă conținut nu doar din cadrul curriculumului, ci 

și din materialele de studiu recomandate. Acest modul (Fig. 15) a fost adăugat cu scopul de a extinde 

capacitățile de navigare, pentru a permite studenţilor identificarea literaturii relevante descrisă în 

curriculum și/sau pentru a face trimiteri la cursuri de eLearning sau alte materiale multimedia prin 

hyperlink-uri încorporate . Utilizatorii pot căuta în cărți și descrieri multimedia, iar rezultatele le sunt 

returnate în funcție de relevanța unei fraze de căutare date. Mai mult, există un set de filtre interactive 

pentru alegerea unui anumit program, curs sau semestru, care pot fi utilizate pentru a rafina rezultatele 

căutării (Fig. 16). Similar navigării prin curriculum, acest modul este disponibil pentru toți utilizatorii 

conectați pe pagina de start a EDUportfolio (Fig. 3). 
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Fig. 15 Modulul pentru navigarea prin materialele de studiu. 

 

Fig. 16 Lista de rezultate în urma căutării în materialele de studiu. 
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3.5 Modulul pentru analiza curriculumului 

Analizarea curriculară este o funcţiune implementată independent care permite utilizatorilor să 

examineze statistic conţinutul currficulumului. Link-ul către modulul de analiză a curriculumului se află 

în opțiunile meniului principal, similar cu alte module EDUportfolio. 

 
Fig. 17 Modulul pentru analiza statistică a curriculumului. 

 

Modulele de raportare sumară au fost dezvoltate pentru a permite utilizatorilor să verifice: 

• Prezentare generală a elaborării unităților de învățare; 

• Prezentare generală a elaborării rezultatelor învățării; 

• Prezentare generală a formularelor de evaluare a rezultatelor învățării; 

• Prezentare generală a gamei de predare; 

• Numărul de linkuri ale rezultatelor și ale unităților de învățare către cursuri; 

• Numărul de legături cu rezultatele învățării către unitățile de învățare. 

Fiecare modul din toate rapoartele menționate mai sus constă din două părți interactive: (i) un 

panou de filtrare și (ii) o fereastră de vizualizare. Un exemplu de modul pentru prezentarea generală a 

elaborării unităților de învățare este prezentat în figura următoare. 
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Fig. 18 Reporting module for learning units’ elaboration. 

Panoul de filtrare permite utilizatorilor să filtreze datele de intrare (acolo unde este relevant) în 

funcție de programul de studiu ales, de secțiunea, disciplinele medicale, cursurile, semestrul și/sau tipul 

de predare și să decidă dacă să afișeze sau să ascundă categorii lipsite de importanţă. Părțile individuale 

ale filtrelor sunt afișate sau ascunse, în funcție de tipul raportului selectat. În toate filtrele este de 

asemenea posibil să fie resetate toate preferințele setate anterior folosind butonul „resetare filtre”. 

Vizualizarea prin diagramă cu bare reprezintă o imagine grafică de ansamblu a părților selectate ale 

curriculumului (unități de învățare, rezultate ale învățării, forme de evaluare, gama de predare, legături 

între elementele curriculumului) și nivelul lor de elaborare. Vizualizarea în sine este o diagramă verticală 

sau orizontală cu mai multe bare care este construită utilizând biblioteca NVD3 JavaScript pentru 

vizualizări interactive pe web. 

3.6 Modulul pentru publicaţii 

Activitățile echipei de dezvoltare EDUportfolio și progresele în implementarea funcțiilor și 

caracteristicilor individuale sunt discutate continuu în cadrul consorțiului BCIME și sunt oferite și 

comunității largi de cercetători și publicului larg. Astfel de activități de schimb de informații includ 

diseminarea rezultatelor proiectului BCIME la conferințe naționale și internaționale și publicarea de 

lucrări în reviste educaționale și IT. Modulul pentru publicații2 este un modul accesibil gratuit pentru 

prezentarea generală a tuturor publicațiilor relevante, care se referă la domeniul dezvoltării 

curriculumului. Modulul pentru publicații poate fi accesat direct de pe pagina de start a EDUportfolio 

                                                            

2 https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication 
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(Fig. 2) și, împreună cu site-ul web al proiectului BCIME3, încearcă să atingă cel mai mare impact posibil 

asupra grupurilor țintă. 

 

Fig. 19 Modulul pentru publicaţii. 

4. Modelare şi testare 

În faza de dezvoltare a platformei EDUportfolio, accentul a fost pus și pe testarea funcționalității 

tuturor elementelor (realizate în IO3 și în paralel cu IO6). Testarea a fost efectuată în doi pași principali. 

În primul rând, platforma a fost alimentată cu conținut simulat pentru a determina accesibilitatea și 

funcționalitatea tuturor elementelor. Această abordare s-a dovedit utilă, deoarece a ajutat la 

dezvăluirea multor erori care au fost remediate înainte de a popula platforma cu conținut real. De 

asemenea, au fost testate toate modulele și registrele, atât funcționalitatea lor, cât și aspectul vizual. 

Platforma a fost testată pe mai multe dispozitive și browsere. Au fost raportate erori și neconcordanțe 

între dispozitive și multe dintre ele au fost deja remediate. Altele, care au fost identificate ulterior (de 

exemplu prin testele exploratorii automate ale utilizatorilor sau ale IO6) sunt înregistrate și procesate 

continuu, în momentul descoperirii lor, pentru a le rezolva și a le corecta cât mai curând posibil. În al 

doilea rând, platforma EDUportfolio și funcționalitățile sale sunt testate și verificate continuu, cum se 

                                                            

3 http://bcime.upjs.sk 
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întîmplă în timpul funcționării reale cînd este elaborat conținutul real și metadatele unor discipline de 

studiu selectate (de exemplu, în IO4). Toate instanțele au fost testate după fiecare jurnal de modificări 

(vezi anexa) - toate modificările (punctele) pe baza feedback-ului IO6 au fost revizuite și verificate. 

5. Concluzii 

Scopul acestui rezultat intelectual a fost acela de a dezvolta un sistem de management al 

curriculumului conform standardelor și de a-l implementa pentru toate instituțiile partenere. Pe baza 

rezultatelor IO1 și IO2, echipa de dezvoltare tehnică a integrat toate cerințele identificate în module 

astfel încât să ofere proiectanților curriculum-ului posibilitatea de a-și afişa și vizualiza curriculum-ul. 

Prin intermediul modulelor de căutare a planurilor de învățământ și a materialelor de studiu, studenţii 

pot folosi cu ușurință elementele individuale ale planului de învățământ. Platforma dezvoltată poartă 

numele de EDUportfolio și a fost concepută astfel încât să permită dezvoltarea ei ulterioară. Toate 

erorile funcționale sau grafice cunoscute și identificate au fost remediate la cererea tehnicienilor (IO3), 

precum și a utilizatorilor prin teste de acceptare (IO6). Cu toate acestea, echipa de dezvoltare continuă 

să îmbunătățească platforma, deoarece este în funcțiune reală continuă, iar unele probleme noi pot fi 

identificate în timpul înregistrării metadatelor, de ex. în continuarea IO4. 
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Anexa 

Modificări de implementare în timpul fazei IO3 pe 

baza nevoilor utilizatorilor 
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BCIME EDUportfolio changelog 

6. 12. 2019 

 Platform-relevant publications updated (https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication) 

 Changes and fixes in translations 

 Feature for linking learning outcomes to other building blocks (programme, courses, 

learning units) from learning outcome’s edit mode. It is last section in already created 

learning outcome (not the new one). 

o Translation needed bellow. 

 Feature for editing access control list in all building blocks of curriculum (programme, 

medical disciplines, courses, learning units, learning outcomes). Thanks to the green button 

“access” the creators and administrators are able to add edit rights to other teachers-

designers. 

o Translation needed bellow. 

 Custom users’ notification about newly registered user to the platform. 

o Translation needed bellow. 

o List of notified users needed (send via email). 

 “My entries”: in the side panel is clickable “my entries” text. This leads to the listing of 

those building blocks which are created by me. 

 Small UI changes and fixes: 

o Default user avatar with logo of your institution. 

o No sorting by action column in data tables. 

o Progress bar fix. 

o More entries in data tables (25, 50, 100, 200). 

 

email_registration_message_4: "A new user has just been created" 

 

learning_bound_programs: "linked study programmes" 

learning_bound_courses: "linked courses" 

learning_bound_units: "linked learning units" 

learning_bound_mustBeFinished_notice: "Learning outcomes must be completed 

for this functionality." 

learning_bound_reload_notice: "Changing the type will delete existing bound 

units. Are you sure about this step?" 

 

access: 

  label: "access" 

  text: "users with edit rights" 

  

https://eduportfolio.iba.muni.cz/publication
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BCIME EDUportfolio changelog 

24. 1. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Long load actions button added. Save / Save and leave / Delete buttons. 

 Feature for learning units’ ordering in the context of course. Through course edit page 

available only. Drag and drop style. 

 English MeSH 2019 added to several instances of EDUportfolio (central, DE, RO, PL). SK and 

CZ have Czech translation from previous times. 

 Platform core updated (Symfony 4.4) with available security fixes to November 2023. 

 Fixes and optimization of significant terms editing workflow. 

 Change of look of significant terms’ listing in detail of learning unit. 

 Possibility change sentence order of learning outcome to German-like style (active verb at 

the end of sentence). Activated in DE instance. 

 Reporting module enabled (https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-

report/). Available reports: 

o Overview of learning units' elaboration 

o Overview of learning outcomes' elaboration 

o Overview of learning outcomes' assessment forms 

o Overview of teaching range 

o Numbers of outcomes' and learning units' links to courses 

o Numbers of learning outcomes' links to learning units 

 I send you link to the OPTIMED Reporting (our older platform). It could be inspiration for 

you, how can look advanced reporting above described curricula. If have idea how to do 

something similar in BCIME project, write Martin and consult it with him. 

o https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/ 

To translate (if you find some translation from the past which is not correct, just report it): 

##Learning units oredring 

form_builder_add_element: "add new item" 

form_builder_remove_element: "remove item" 

 

form_builder_no_elements: "no items" 

form_builder_enter_more_characters: "type more characters" 

form_builder_move_element: "sort item" 

 

##Significant terms 

button_rename: "rename" 

learning_unit_new_keyword: "new term" 

learning_unit_new_keyword_root: "new term of the root level" 

 

https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://dev-simuportfolio.iba.muni.cz/reporting/summary-report/
https://opti.med.muni.cz/en/reporting/web/
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##Reporting 

reporting_sr: "summary reports" 

reporting_sr_finished_units: "overview of learning units' elaboration" 

reporting_sr_finished_outcomes: "overview of learning outcomes' elaboration" 

reporting_sr_assessment_forms: "overview of learning outcomes' assessment 

forms" 

reporting_sr_range_of_teaching: "overview of teaching range" 

reporting_sr_links_to_course: "numbers of outcomes' and learning units' links 

to courses" 

reporting_sr_links_to_learning_unit: "numbers of learning outcomes' links to 

learning units" 

reporting_unit_count: "count of learning units" 

reporting_outcome_count: "count of learning outcomes" 

reporting_zero_values: "zero values" 

reporting_show_zero_values: "show" 

reporting_teaching_type: "teaching type" 

reporting_contact_teaching: "select contact teaching" 

reporting_view: "view" 

reporting_total: "total" 

reporting_hours: "hours" 

reporting_no_section: "without section" 

reporting_assessment_forms_text: "The numbers of assessment forms for unique 

learning outcomes are displayed, regardless of the number of learning 

outcomes' links to building blocks (courses, learning units)." 

reporting_assessment_y_label: "number of unique learning outcomes" 

reporting_links_to_course_y_label: "number of building blocks (learning 

units, learning outcomes) linked to courses" 

reporting_links_to_course_number: "number of links to course" 

reporting_links_to_learning_unit_y_label: "number of learning outcomes linked 

to learning units" 

reporting_links_to_learning_unit_number: "number of links to learning unit" 

reporting_select_all_none: "all/none" 

reporting_reset_filters: "reset filters" 

reporting_exam: 

  evaluation: "evaluation" 

  student: "student name" 

  run: "scenario run name" 

  passed: "exam passed" 

  not_passed: "exam not passed" 

reporting_semester: "semester" 
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BCIME EDUportfolio changelog 

5. 3. 2020 

 DE, SK, CZ, EN translations added from last release. 

 Keyword tree fixes 

o Minimum length of keyword is 2 characters. 

o Maximum length of keyword is 254 characters. 

o Keyword cannot be null. 

 Enhancement of registration notification process. 

 Platform can be switched to the maintenance mode (disabled login). 

 ACL modification rights fixed. 

 Module for study materials’ management 

o You are now able to add information about study materials. 

o Materials can be books, videos, presentations, … 

o Study materials can be linked to the learning units and learning outcomes. 

 Browser of study materials 

o You and your students can browse among the materials. 

 If you find missing translations, please write us. 

 

  



   

             27 

 

BCIME EDUportfolio changelog 

24. 4. 2020 

 PL translations added from one of previous releases. 

 ACL modification rights changed. 

 Module for study materials’ management 

o Detail of study material optimization. 

 Module for curriculum management 

o Edit process pages slightly differs in elements placement 

 



 

 

 

 

   


