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Către UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULARE 

În atenţia DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
CADRELOR DIDACTICE 

Referitor: Programe de formare profesională 

Prin prezenta, vă transmitem oferta de înscriere pentru programul postuniversitar 

„Cultură umanistă şi mediul digital" din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

şi oferta pentru programul de formare profesională organizat de CJRAE Mureş prin Asociaţia 

„Psy Serenitas" . 

Vă rugăm să diseminaţi informaţia în unităţile de învăţământ de stat şi particulare din 

Judeţul Ilfov! 

INSPEC OR ŞCOLAR GENERAL, 

Inspector şcolar 

pentru dezvoltarea resursei umane, 

cu 
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dighum.starubb.institute@ubbcluj.ro <dighum.starubb.institute@ubbcluj.ro> 

Stimaţi colegi, 

27 septembrie 2022, 09:08 

În perioada 2 septembrie - 14 octombrie are loc înscrierea pentru programul postuniversitar „Cultură umanistă 
şi mediul digital", primul program postuniversitar de educaţie permanentă de digital humanities implementat în 
limba română . 

Procesul de predare se va baza pe materiale pre-înregistrate şi întâlniri on-line, ceea ce face ca prezenţa 
în Cluj să nu fie necesară . 

Programul va fi implementat în anul universitar 2022-2023 de către Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, prin 
Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în parteneriat cu 
Institutul STAR-UBB. 

Programul „Cultură umanistă şi mediul digital" se desfăşoară în două module: 
Modulul I: octombrie 2022 - ianuarie 2023; 
Modulul II: martie 2023 - iunie 2023. 

Număr de credite (Ml+MII) : 17 ECTS. 
Durată (MI+MII): 192 ore de curs şi pregătire individuală. 
*Programul oferă posibilitatea de participare online + predare sincron I asincron. 

Taxă/cursant: 1100 RON Modulul I + 1100 RON Modulul 11 

Cursuri: 

I.1. Introducere in digital humanities; 
1.2. Naraţiuni, design şi identitate vizuală în jocurile video; 
I. 3. Structurare a datelor şi construcţie de baze de date; 
I. 4. Studii textuale. 
II. 1. Studii cantitative şi introducere în statistică; 
II. 2. Jocurile video ca artă: concept, mesaj, comunitate; 
II. 3. Vizualizarea datelor şi analize de reţea (SNA); 
II. 4. Adnotări geografice şi vizualizarea datelor geo-spaţiale. 

Prezentarea completă a programului poate fi descărcată accesând link-ul de mai jos: 
http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/cursuri/Cult_umanista/Prezentare_program_Cult_umanista.pdf 

Prezentarea cursurilor oferite: http://hiphi.ubbcluj .ro/Public/File/cursuri/Cult_umanista/Prezentare_cursuri_ 
Cult_ umanista.pdf 

Informaţii - procedură admitere studii postuniversitare: 
http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/postuniv.html 

Contact: 
dighum.starubb. insti tute@ubbcluj.ro 
rada.varga@ubbcluj.ro 



Pentru mai multe infonnaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Cu cele mai bune gânduri, 

Prof. univ. dr. Alexander Baumgmten, 
Director, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea 
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
Director, Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB) 

CS III dr. Rada Varga, 
Coordonator progrmn postuniversitar „Cultură umanistă şi mediul digital" 

1 ··~~·~~~~·;~~~·· ....... - . . . .... ................... ........ .... . . . . . ... . .. .. .. . . .... ..... . ........................... ····: 

Prezentul mesaj şi orice documente ataşate pot conţine informaţii confidenţiale sau sensibile care aparţin Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj
Napoca. Conţinutul mesajului nu poate fi dezvăluit sau utilizat de către altcineva decât destinatarul, persoană fizică sau juridică. Dacă aţi primit 
acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunţati imediat, ca răspuns la mesajul de faţă, şi să ştergeţi apoi din sistemul dvs. mesajul fără a-l 
copia sau deschide. Prin prezenta vi se notifică faptul că orice dezvaluire, copiere, distribuire sau iniţierea/omiterea unor acţiuni pe baza 
prezentelor informaţii sunt strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi/sau penală (art. 302 Noul Cod Penal). UBB nu este răspunzătoare pentru 
modificările care pot fi aduse prezentului mesaj şi nici pentru întârzierile care pot surveni în recepţionarea acestuia. De asemenea, nu putem 
garanta integritatea mesajului şi nici că acesta este lipsit de viruşi, interceptări sau interferenţe de orice natură.================= The 
contents ofthis email message and any attachments may contain confidential and/or privileged information belonging to Babeş-Bolyai University 
of Cluj-Napoca. This information is intended solely for the addressee, natural or legal persan, and is legally protected from disclosure and may nat 
be used by anyone other than the intended recipient. Ifyou are not the intended recipient of this message, or if this message has been addressed 
to you in error, please im1nediately alert the sender by reply email and then delete this message and any attachments. You are hereby notified that 
any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments as well as taking any action în reliance on the contents of this 
information is strictly prohibited and entails civil and/or criminal liability (under Art. 302 ofthe New Criminal Code). UBB accepts no liabilîty for 
any errors or omissions in the contents ofthis message. Email transmission cannot be guaranteed tobe secure or error-free, as information could 
be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 
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I IHTP./1RE I IEIR ~ NR. I 5 G 3 0 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş <office@cjraems.ro> 
Către: xx_fabian@yahoo.com 
Bec: secretariat@isjilfov.ro 

Stimaţi colegi profesori, 
vă invităm să vă înscrieţi în a X-a grupă din cadrul programului de formare profesională pentru cadre 
didactice şi didactic auxiliare, organizat de CJRAE Mureş prin Asociaţia „Psy Serenitas" . Pentru 
informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi vizitând site-ul programului , accesând link-urile: 

http://psy-serenitas.ro/index.php?xy=cursuri 

https://cjraems.ro/Prezentarecurs_ 1 O.pdf 

FORMULAR DE INSCRIERE 

sau telefonic la numărul 0724090248. 

Denumire program: 

MANAGEMENTUL SĂNĂTĂTll MENTALE ÎN EDUCATIE 
I ' 

acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu 23 CPT 

Perioada desfăşurări i cursului: 21.11-16.12.2022 

Sesiunile se vor desfăşura după masa, în timpul săptămânii. 
----

Forma de organizare a programului: Online m~eting/online. 

Programul are un pronunţat caracter practic şi interactiv 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm sunaţi la numărul de telefon 0724090248. 

Vă aşteptăm cu drag, 

Bocskay Laszlo, 

Consilier şcolar, 

Preşedinte Asociaţia „Psy Serenitas" http://psy-serenitas.ro/ 

~ Prezentare curs_ 10.pdf 
251K 



Asociaţia „Psy Serenitas" CIF: 37137750/02.03.2017 
545400 Sighişoara, str. Lunca Poştei, nr 14A, tel : 0724090248, 

www.psy-seren itas.ro email: psy.serenitas@gmail.com 
Cont bancar: R0180TPV320001320951R001, R0220TPV320001320951HU01, 

R0720TPV320001320951EU01,R0320TPV320001320951US01 

Denumire program: 
MANAGEMENTUL SĂNĂTĂTII MENTALE ÎN EDUCATIE 

' ' acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Sănătatea mentală oferă unei persoane capacitatea de a se bucura de viaţă, de a identifica un echilibru 
între activităţile, trăirile zilnice şi eforturile de adaptare psihologică în contextul propriului sistem de 
valori. 

Denumire furnizor: ASOCIAŢIA "PSY SERENIT AS" 

Număr credite profesionale transferabile: 23. 

Cui se adresează? 
• Cadrelor didactice şi didactice auxiliare, din învăţământul preuniversitar. 

Tipul competenţei generale formate: 
Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul 
social şi cu mediul pedagogic, de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea 
performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi. 

Competenţe specifice formate: 
• Utilizarea adecvată a cunoştinţelor şi noţiunilor în ceea ce priveşte sănătatea şi igiena mentală 
în mediul şcolar/educaţional. 
• Proiectarea şi utilizarea adecvată a strategiilor şi metodelor de schimbare eficientă a 
comportamentelor pro sănătate mentală. 
• Capacitatea de a utiliza eficient metode de menţinere a sănătăţii mentale şi a ameliora stările de 
boală mentală. 

• Cunoaşterea strategiilor şi metodelor de intervenţie pentru menţinerea sănătăţii mentale. 
• Proiectarea şi utilizarea unor programe de informare pentru părinţi şi elevi care să cuprindă 
strategiile şi metodele de intervenţie pentru menţinerea sănătăţii mentale. 

Durata programului: 94 de ore din care: (48 ore în grup, 46 ore individual) 
28 ore teoretice/online meeting 
60 ore practice/ 16 de ore online meeting/ 44 ore online 
4 ore evaluare după fiecare disciplină/online meeting 
2 ore evaluare finală/online 

Forma de organizare a programului: Online meeting/online 

Evaluarea: portofoliu şi proba orală, prezentarea unei teme din portofoliu. 

Perioada desfăşurării cursului: 21. 11-16.12.2022 · 
Sesiunile se vor desfăşura după-masa în timpul săptămânii 



/ 
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Cost participare: 

Asociaţia „Psy Serenitas" CIF: 37137750/02.03.2017 
545400 Sighişoara, str. Lunca Poştei, nr 14A, tel: 0724090248, 

www.psy-serenitas.ro email: psy.serenitas@gmail.com 
Cont bancar: R0180TPV320001320951R001, R0220TPV320001320951HU01, 

R0720TPV320001320951EU01,R0320TPV320001320951US01 

- 450 RON - în caz de plata integrală la înscriere 
- 460 lei - în caz de 2 rate a 230 RON, prima la înscriere şi a doua împreună cu predarea portofoliului 
de evaluare finală 

Cum mă înscriu? 
1. Completaţi FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 
2. Trimiteţi prin email la adreasa psy.serenitas@gmail.com copu scanate după următoarele 

documente(nu poze cu telefonul!): 
• carte identitate 
• diploma studii din care reiese specializarea dumneavoastră 
• adeverinţă loc de muncă cu specificaţia: "este angajat la unitatea noastră în 

funcţia de ...... cu specializarea ..... ". 

3. Achitaţi contravaloarea cursului prin transfer bancar sau virament bancar pe adresa cu mentiunea 
"taxa participare curs": 

OTP Bank Tîrgu-Mureş 
IBAN R0180TPV320001320951R001 

4. Veţi primi ulterior factura pe adresa de email transmisă prin formularul de înscriere. 

Pentru informaţii şi relaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi: 
Tel: 0724090248, email: psy.serenitas@gmail.com. 


