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Utilizarea sistemelor informaționale în instituțiile de învățământ superior reprezintă un 

subiect complex, având în vedere faptul că aceste sisteme trebuie să gestioneze date și informații 

pentru trei tipuri de actori: studenți, cadre didactice și personal nedidactic. Prezenta teză de abilitare 

intitulată „Sisteme informaționale în învățământul superior: arhitecturi și comportamentul 

utilizatorilor” a fost concepută în jurul acestor concepte și își propune să evidențieze aspecte 

teoretice și practice legate de dezvoltarea și implementarea unui astfel de sistem ținând cont de 

nevoile reale ale părților interesate. 

 

Prima parte a tezei cuprinde două secțiuni și rezumă rezultatele principalelor cercetări 

legate de dezvoltarea unei arhitecturi bazate pe software open-source pentru gestionarea și 

urmărirea documentelor din instituțiile de învățământ superior, ca parte a unui sistem de gestionare 

a conținutului la nivel de organizație. Întrucât instituțiile academice produc volume mari de 

informații în activitățile lor de predare/cercetare și administrative, iar aceste informații ar trebui să 

circule fără probleme între departamentele didactice și birourile administrative, apare necesitatea 

organizării și gestionării temeinice a acestor informații. Deoarece nu toate instituțiile își permit să 

cheltuiască resurse financiare mari pe diverse sisteme, software-ul open-source pare să fie o soluție 

adecvată atât pentru serviciile educaționale, cât și pentru cele administrative.  

Scopul primei secțiuni din această parte a tezei este de a dovedi utilitatea managementului 

conținutului la nivel de organizație (ECM), făcând o analiză a utilizării posibile a acestuia în 

instituțiile academice, și de a prezenta implementarea unui ECM open-source într-o mare 

universitate din România, demonstrându-i eficacitatea, cu accent pe caracteristicile legate de un 

flux de lucru cu documente.  

A doua secțiune prezintă arhitectura pe care am propus-o în aceeași instituție de învățământ 

superior și implementarea sa efectivă în ceea ce privește sistemul de gestiune al studenților, 

sistemul de gestiune al informațiilor de cercetare și integrarea acestora. 

 

A doua parte a tezei se referă la componenta umană a unui sistem informațional din 

învățământul superior și în special la comportamentul părților interesate atunci când sunt utilizate 

aceste sisteme. Această parte a tezei cuprinde cinci secțiuni.  

În prima secțiune sunt analizate atitudinile și percepțiile personalului didactic și ale 

cercetătorilor din mai multe instituții de învățământ superior din România cu privire la aplicațiile 

de colaborare și comunicare online, precum și impactul acestora asupra activității de predare și 

cercetare. Rezultatele au arătat că e-mailul este încă principala aplicație de comunicare și 

colaborare atât în predare, cât și în cercetare, dar nici aplicațiile mai noi nu se situează cu mult în 

urmă. Măsura în care aceste aplicații sunt acceptate și utilizate pare să depindă direct de variabilele 

personale, cele mai semnificative fiind anxietatea față de tehnologie și autoeficacitatea cu privire 

la utilizarea acesteia. Relația dintre trăsăturile de personalitate și utilizarea aplicațiilor de 

comunicare și colaborare online în viața profesională din mediul academic s-a dovedit a fi mediată 

de implicarea în muncă, ce îmbunătățește resursele personale ale profesorilor, încurajând realizările 



acestora. Rezultatele au arătat, de asemenea, că utilizarea aplicațiilor de comunicare și colaborare 

online face parte din factorii care prezic evoluția favorabilă a profesorilor și cercetătorilor în viața 

academică. 

A doua secțiune a acestei părți este o continuare a celei anterioare, scopul său fiind de a 

evalua atitudinile și percepțiile studenților cu privire la aplicațiile de colaborare și comunicare 

online și utilizarea acestora în activitățile de învățare. Rezultatele au arătat că rețelele sociale 

reprezintă principala categorie de aplicații de comunicare și colaborare utilizate pentru învățare. În 

plus, am observat diferențe de gen, diferențe între ciclurile de învățământ și că implicarea în 

învățare ar putea media relația dintre trăsăturile de personalitate, autoeficacitatea în utilizarea 

tehnologiei și utilizarea instrumentelor de colaborare. Unele rezultate din analiza asupra studenților 

sunt comparate cu cele ale cadrelor didactice. Ca implicații practice, cadrele didactice își pot adapta 

stilurile de predare pentru a îmbunătăți comunicarea cu tânăra generație utilizând un teren comun 

– internetul și aplicațiile acestuia. Interesul studenților pentru utilizarea aplicațiilor de comunicare 

și colaborare poate fi sporit prin crearea de contexte de învățare care să implice utilizarea 

dispozitivelor inteligente și a aplicațiilor online. O altă implicație este necesitatea îmbunătățirii 

metodelor actuale de predare-învățare prin adăugarea de noi opțiuni care să faciliteze comunicarea 

sau colaborarea folosind instrumente cu care studenții sunt deja obișnuiți. 

A treia secțiune studiază relațiile dintre anxietatea cu privire la utilizarea calculatorului și a 

internetului, autoeficacitatea referitoare la utilizarea calculatorului și alte caracteristici personale 

în cazul studenților, testând un model mediat total. Conform rezultatelor, autoeficacitatea scăzută 

cu privire la utilizarea calculatorului prezice anxietatea, în timp ce educația anterioară în domeniul 

informaticii reduce anxietatea cu privire la calculator și atitudinile negative față de internet. 

Rezultatele arată că nu există diferențe semnificative între participanții de sex masculin și de sex 

feminin în ceea ce privește anxietatea, autoeficacitatea și atitudinile negative față de internet. 

Totuși, au putut fi identificate diferențe semnificative în funcție de ciclul de învățământ și de 

tipurile de programe de studiu (profil tehnic / socioumanist) la care sunt înscriși studenții. 

A patra secțiune prezintă rezultatele unui studiu privind asociațiile dintre utilizarea 

smartphone-ului, dependența față de acesta și caracteristicile individuale ale participanților. 

Rezultatele arată că numărul de ore petrecute folosind smartphone-ul, utilizarea generală a acestuia, 

atitudinile pozitive față de acesta și anxietatea cauzată de lipsa tehnologiei mediază relația dintre 

trăsăturile de personalitate și riscul de dependență. Neuroticismul, deschiderea și conștiinciozitatea 

ca factori de personalitate prezic negativ dependența de smartphone. 

Aplicarea conceptelor de proiectare a jocurilor în alte domenii este prezentată în secțiunea 

a cincea, într-un studiu de caz practic de învățare non-formală, cu costuri zero pentru 

implementarea software, care a implicat studenți de la Facultatea de Științe Economice și 

Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Transilvania din Brașov. În cadrul studiului am 

dezvoltat o listă de caracteristici necesare pentru implementarea cu succes a motoarelor de 

gamification folosind module open-source sau freemium și le-am aplicat mai multor module 

identificate pe piață. Analiza datelor rezultate din implementare a arătat că aceste instrumente cresc 



traficul web. De asemenea, am evidențiat un model de afaceri arătând cum Interactivia.ro, site-ul 

asupra căruia am realizat studiul de caz, ar putea transforma o experiență virtuală cu elemente de 

joc într-o experiență aplicată în viața reală, prin parteneriate și facilități oferite utilizatorilor. 

Elementele de tip joc din această aplicație vor fi folosite pentru o versiune viitoare a intranetului 

Universității Transilvania din Brașov. 

 

A treia parte a prezentei teze prezintă realizările științifice și profesionale ale autorului 

după obținerea titlului de doctor în Cibernetică și Statistică Economică, precum și planul de 

dezvoltare a carierei. 

 


