
Programa analitică

Disciplina:   Competenţe de comunicare (TIC)
28 de ore de curs

Facultatea de Litere, Anul I, semestrul I.

Obiective urmărite: 
     La sfârşitul cursului studenţii vor avea cunoştinţe generale despre PC (incluzând elemente minimale de 
hardware), vor fi capabili să utilizeze eficient reţeaua Internet pentru documentare şi poşta electronică, vor şti să 
redacteze  documente  cu  ajutorul  procesorului  de  texte  Microsoft  Word,  folosind  corect  şi  eficient  diverse 
facilităţi pe care acesta le oferă, şi vor putea elabora prezentări electronice cu Microsoft PowerPoint.

Conţinutul cursului:

1) Comunicare, informaţie, calculator, tehnologii informaţionale.  
2) Hardware şi sisteme de memorare externă (dischetă, CD, Memory stick).
3) Sistemul de operare Windows, exemplu: Windows XP.
4) Internet şi motoare de căutare: Google, Yahoo Search, etc.
5) Poşta electronică, reguli generale de comunicare prin e-mail. 
6) Gestionarea fişierelor cu Total Commander.
7) Editoare simple de text (Notepad) şi reguli generale de tehnoredactare.
8) Microsoft Word (I).
9) Microsoft Word (II).
10) Microsoft Word (III).
11) Microsoft Word (IV).
12) Microsoft PowerPoint (I). 
13) Microsoft PowerPoint (II).
14) Elemente de evaluare conform regulamentului impus de Procesul Bologna. 

Observaţie:

     La sugestia studenţilor se pot aborda alte subiecte referitoare  strict la tematica precedentă şi, în funcţie de 
problematica parcursă respectiv numărul studenţilor ce-şi exprimă această opţiune se poate insista sau trece mai 
repede peste un anumit subiect. Încă din primul curs sunt oferite studenţilor adresa paginii personale în vederea 
accesării suportului de curs, respectiv adresa de e-mail a profesorului exprimându-se disponibilitatea la primirea 
de observaţii şi sugestii.
     Trebuie menţionat în mod expres faptul că orele de curs se desfăşoară într-un cadru fără suportul tehnic 
necesar sau într-un laborator cu număr mic de calculatoare. Utilizarea de către titularul de curs a laptopului şi 
videoproiectorului nu poate suplini lipsa unui calculator destinat unui număr restrâns de studenţi (preferabil unu, 
cel  mult doi) astfel  că o serie de subiecte sunt predate la modul teoretic,  anumite deprinderi  practice,  strict 
necesare, urmând a fi însuşite prin studiu individual.

      Teme de studiu individual: realizarea a două fişiere Word (CV respectiv un subiect de literatură) respectiv un 
fişier PowerPoint (cu subiect la alegere).

Bibliografie:

1) Documentaţia furnizată de pachetul Microsoft Office.
2) Note de curs postate pe pagina personală a titularului de curs.
3) Poate fi utilizat orice manual de Windows şi (sau) Birotică. 
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