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Rezumat 

Activitatea didactică și de cercetare din mediul universitar reprezintă un proces complex ce se 

află la intersecția a două domenii majore: 

 didactic, ce presupune dobândirea de abilități care să îți permită transferul eficient de 

cunoștințe, urmărirea și evaluarea modului în care studenții asimilează aceste informații;  

la acestea se adaugă activități ce urmăresc actualizarea permanentă a informațiilor 

prezentate, dar și adaptarea modului de predare și evaluare prin utilizarea de tehnologii 

moderne; 

 cercetare, ce presupune utilizarea de tehnici și metode de analiză specifice unor domenii 

diferite, dar și colectarea din diverse surse a unor de volume mari de date necesare 

validării ipotezelor. 

La această intersecție se adaugă dinamica cunoștințelor și instrumentelor specifice domeniul TIC 

(Tehnologia Informației și a Comunicațiilor), a modului în care studenții integrează dispozitivele 

și serviciile electronice în viața de zi cu zi, precum și posibilitatea de a accesa volume mari de date 

neprocesate sau rezultate ale unor cercetări anterioare. 

Prin prisma acestor factori, orice analiza specifică celor două domenii enumerate anterior, se 

poate realiza eficient doar prin utilizarea de tehnologii și instrumente  informatice, capabile să 

culeagă și să proceseze date în timp real, dar și prin descompunerea evenimentului studiat într-

un set de factori care îl definesc sau îl influențează semnificativ. 

Teza conține 3 secțiuni ce sunt concentrate în jurul temei principale, utilizarea analizelor multi-

criteriale și a diferitelor tehnologii informatice pentru a analiza date și fenomene din 3 domenii 

de interes pentru cercetările realizate în ultimii ani: 

1. Utilizarea tehnologiilor informatice și, în special cele bazate pe dispozitive mobile, 

pentru a îmbunătăți procesele educaționale  

2. Utilizarea platformelor sociale și adaptarea planurilor de învățământ universitare, prin 

introducerea  de cursuri care să ofere competențe pe diferite tehnologii IT, pentru a 

facilita gradul de absorbție al absolvenților în piața muncii 

3. Utilizarea tehnologiile informatice pentru a colecta date din surse digitale disponibile pe 

Internet sau date ce privesc comportamentul utilizatorilor pe diferite platforme Web 

sau mobile, în vederea realizării de cercetări complexe 
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Toate secțiunile tezei au în comun utilizarea analizei multicriteriale și a diferitelor tehnologii IT 

pentru a studia și îmbunătăți procese didactice sau de cercetare specifice mediului academic. 

Capitolul 2 prezintă rezultatele cercetărilor realizate în perioada 2009-2015 pornind de la ideea 

că utilizarea tehnologiilor informatice și, în special cele bazate pe dispozitive mobile, pot fi 

utilizate pentru a îmbunătăți procesele educaționale, în special prin furnizarea de informații dar 

și prin conectarea participanților în timp real și indiferent de locație. Analiza multicriterială a fost 

aplicată pentru a studia și pentru a defini calitatea aplicațiilor mobile ce vor fi utilizate în acest 

proces, dar și calitatea proceselor educaționale de învățare de tip M-Learning (Mobile Learning) 

așa cum sunt definite de Traxler (Traxler, 2007). La momentul demarării cercetărilor, conceptul 

de M-Learning era deja consacrat (Mcconatha et. al., 2008), însă evoluția rapidă a tehnologiilor 

mobile hardware și software, și nu în ultimul rând al Internetului, deschidea numeroase 

oportunități de implementare a conceptului și în același timp impunea regândirea aplicațiilor 

informatice folosite în acest sens. De exemplu, în perioada 2006 – 2009 mai mulți producători 

redefinesc conceptul de smartphone, așa cum știm azi, prin introducerea ecranelor tactile și a 

unor sisteme de operare dedicate care să permită dezvoltarea și rularea de aplicații complexe. 

De asemenea, în 2010 tabletele deveniseră produse de larg consum. Aplicațiile mobile au devenit 

din ce în ce mai complexe și în același timp a crescut capacitatea lor de a furniza conținut 

multimedia, de a comunica cu alte dispozitive, de a interacționa cu utilizatorii. Conceptul de 

calitate al aplicațiilor mobile și a al proceselor de tip Mobile Learning s-a extins și a inclus din ce 

în ce mai mulți factori. Cercetările realizate în acest domeniu au avut drept scop îmbunătățirea 

calității aplicațiilor mobile și a proceselor de tip Mobile Learning prin evidențierea factorilor 

multipli ce o afectează și prin oferirea de instrumente care să permită evaluarea ei. Utilizarea 

tehnologiilor pentru dezvoltarea de aplicații mobile mi-a permis testarea conceptelor pe aplicații 

reale dar și înțelegerea procesului din perspectiva dezvoltatorului software, al tehnologiei. Din 

cauza limitărilor de spațiu nu toate cercetările realizate în domeniul aplicațiilor mobile au putut 

fi incluse în aceasta teză. Rezultate notabile au fost obținute și în (Boja, Doinea & Pocatilu, 2013), 

(Boja, Toma & Pocatilu, 2012), (Boja, Batagan & Visoiu, 2011), (Boja, Pocatilu & Zamfiroiu, 2011) 

și (Pocatilu & Boja, 2009),  

Capitolul 3 prezintă rezultate obținute prin utilizarea platformelor sociale și adaptarea planurilor 

de învățământ universitare, prin introducerea  de cursuri care să ofere competențe pe diferite 

tehnologii IT, pentru a facilita gradul de absorbție al absolvenților în piața muncii. Integrarea 

rețelelor de socializare în această cercetare oferă avantajul furnizării în timp real, de date care 

altfel ar fi greu de obținut. 
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Capitolul 4 prezintă rezultate obținute în urma utilizării tehnologiilor informatice pentru a colecta 

volume mari de date din surse digitale disponibile pe Internet, sau colectate automat de 

dispozitivele utilizatorilor,  în vederea realizării de cercetări complexe, multi-criteriale.  Prima 

cercetare prezentată este din domeniul Scientometriei și a avut ca scop evidențierea efectului 

zilei în care este transmis spre evaluare un articol științific asupra rezultatului deciziei de 

acceptare și publicare a echipei editoriale. Tema cercetării și rezultatele obținute sunt de interese 

pentru mediul academic deoarece a demonstrat ca există o influență între cei doi factori. Studiul 

a presupus colectarea automată a unor volume mari de date din diferite surse, Internet și arhive 

cu articole, normalizarea acestora și analiza din perspectiva mai multor criterii, culturali, 

geografici, calendaristici, etc. Acest lucru a fost facilitat de utilizarea diferitelor tehnologii IT 

pentru colectarea și procesarea datelor. A doua cercetare prezentată în acest capitol evidențiază 

utilizarea instrumentelor informatice utilizate pentru colectarea în timp real de date care să fie 

utilizate în definirea de profiluri utilizator.  

Cercetarea și modul în care ea s-a derulat evidențiază un alt aspect important pentru mediul 

academic, și anume că s-a putut derula reunind o echipa interdisciplinară de cercetători. Paleta 

largă de tehnologii informatice ce pot fi folosite pentru a colecta, procesa, vizualiza și stoca date, 

precum și expertiza necesară realizării de analize statistice multi-criteriale, reprezintă un volum 

de cunoștințe ce este imposibil de stăpânit de către o singură persoană.  

Toate aceste elemente sunt ingredientele obligatorii realizării unei cercetări complexe iar 

rezultatul obținut susține această idee a colaborării, a formării de echipe interdisciplinare pentru 

a îmbunătăți modul în care se derulează cercetare în mediul academic.   
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