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„Nu mă tem de calculatoare. Mă tem de lipsa acestora.” 

Isaac Asimov 

1. Introducere 

Dezvoltarea vertiginoasă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale (TIC) a impus in-

troducerea la toate nivele de instruire a unităţilor de curs care oferă posibilitatea celui instruit să-şi 

dezvolte competenţe digitale. În cadrul instituţiilor de învăţământ superior această problemă este şi 

mai evidentă, din motiv că entitatea respectivă este preocupată de formarea specialiştilor în diferite 

domenii de activitate, în care una din cerinţele esenţiale este manipularea cu TIC. 

Unitatea de curs TIC în cadrul USARB reprezintă baza formării competenţelor digitale profe-

sionale la studenţi de la diferite specialităţi neinformatice.  

Implementarea unei abordări bazate pe competențe în educație necesită formarea unui mediu 

educațional adecvat și căutarea celor mai progresive fundații metodologice care contribuie la dez-

voltarea calitativă a competențelor generale, inclusiv digitale și a celor profesionale. Una dintre cele 

mai eficiente modalități de a obține rezultate educaționale de nivel înalt, de a identifica studenţii ta-

lentați și de a spori interesul general în domeniul TIC este Olimpiada Universitară TIC.  

Olimpiada Universitară TIC este: 

1. Concurs; 

2. Dezvoltare personală şi în domeniul TIC; 

3. Motivaţie de a studia TIC-ul mai aprofundat. 

Concursurile intelectuale influenţează formarea tactului printre participanți, toleranța, poziția 

activă a studenților, cultivă un sentiment de încredere în sine, abilitatea de a stabili obiective și de a 

le atinge, abilitatea de a se realiza în chestiuni interesante și fezabile și de a pune bazele unei persoa-

ne capabile să rezolve cu succes obiectivele vitale în viitor [3].  

Cele enumerate anterior asigură dezvoltarea personală a studentului, inclusiv în domeniul TIC. 

Procesul de pregătire pentru Olimpiadă, perseverenţa participanţilor contribuie la formarea persona-

lităţii și a specialistului capabil să utilizeze competenţe digitale obţinute. Acestea se pot realiza în 

cadrul unității de curs TIC şi, mai cu seamă, pot fi obţinute în rezultatul pregătirii pentru Olimpiadă. 

Implicarea în orice concurs organizează participanţii, îi motivează să cunoască mai mult şi să 

fie competitivi în raport cu ceilalţi participanţi ai concursului. 

Conținutul și nivelul de complexitate al sarcinilor trebuie să respecte standardele educaționale 

de învățământ superior, ținând seama de principalele prevederi ale standardelor profesionale și de 

cerințele angajatorilor față de specialiștii din domeniul corespunzător în raport cu TIC.  

2. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei tic 

Olimpiada TIC este o competiție care implică implementarea sarcinilor care vizează dezvolta-

rea abilităților practice și testarea unei baze mai profunde de cunoștințe teoretice. Desfăşurarea 

acestui concurs contribuie la atingerea următoarelor obiective:  

1. Dezvoltarea creativităţii studenţilor, trezirea interesului pentru TIC şi dezvoltarea competenţe-

lor digitale [1]; 
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2. Promovarea unei mai bune înțelegeri și stăpânirea de durată a cunoștințelor moderne în TIC, 

dezvoltarea capacităţii de a găsi o soluție în ceea ce privește sarcinile propuse; 
3. Identificarea studenților talentați și determinarea dezvoltării lor intelectuale și profesionale 

viitoare, în raport cu utilizarea TIC [1]; 
4. Îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare - evaluare la unitatea de curs TIC. 

Una dintre problemele esenţiale pe care o poate soluţiona Olimpiada TIC este mentenanţa 
competenţelor studenţilor dobândite anterior în cadrul unităţii de curs TIC, deoarece competenţele 
digitale sunt competenţe de durata mică, dacă nu sunt antrenate continuu. Această problemă este 
reflectată în cerinţe pentru participanţii Olimpiadei TIC. Candidaţii la olimpiadă pot fi: 

1. studenții anilor de studii I şi II de la toate specialităţile neinformatice USARB; 
2. studenţii care au nota la evaluarea finală (sau nota medie a evaluărilor curente) ≥ 8.00. 

Faptul că studenţii anului II sunt admişi la Olimpiadă le oferă posibilitatea să recapituleze cele 
studiate anterior în cadrul unităţii de curs TIC, dar şi să aprofundeze cunoştinţe în acest domeniu, 
studiind şi exersând materiale şi liste de sarcini suplimentare, propuse de cadrul didactic. Al doilea 
criteriu permite să se filtreze din întreaga masă de studenţi, candidaţi care au reuşita mai mare şi au 
posibilitatea să dezvolte competenţele digitale, pregătindu-se către concurs.  

În scopul atingerii obiectivelor nominalizate ale Olimpiadei TIC trebuie atrasă o atenţie specia-
lă conţinutului sarcinilor şi acelor materiale care se oferă studenţilor-participanţi în perioada de pre-
gătire către concurs. În acest context, se pot formula următoarele cerinţe în raport cu conţinutul sar-
cinilor propuse în cadrul Olimpiadei TIC: 

1. Orientarea la nevoile viitorului specialist [2, 3]; 
2. Acoperirea tuturor conţinuturilor unităţii de curs TIC; 
3. Sarcini de diferită complexitate; 
4. Elaborarea sarcinilor complexe pentru a determina o competenţă concretă a studentului (și nu o 

deprindere); 
5. Corectitudinea formulării; 
6. Sarcini cu elemente de creativitate. 

Orientarea la nevoile viitorului specialist este una din cerinţe cele mai complicate în cadrul con-
cursului, căci unitatea de curs TIC face parte din programul de studii al fiecărei specialităţi non-IT 
(neinformatice), care acoperă foarte multe domenii de studii. Dacă sarcinile vor fi diferenţiate într-o 
măsură mai mare, atunci dispare obiectivitatea în cadrul evaluării lucrărilor participanţilor. Pentru a 
readuce obiectivitatea în procesul evaluării, olimpiada universitară trebuie redusă la o olimpiadă lo-
cală în cadrul unei sau două grupe academice cu acelaşi profil. Pentru a soluţiona această problemă 
se recomandă formularea sarcinilor neutre, care se referă la diverse specialităţi, dar cu unele aspecte 
de specializare, utilizate la intersecţia mai multor domenii. 

Acoperirea tuturor conţinuturilor unităţii de curs TIC oferă posibilitatea recapitulării întregului 
materialul al unităţii de curs şi permite cadrelor didactice să detecteze unele lacune în unitatea de 
curs, în scopul îmbunătăţirii acesteia. 

Sarcinile de diferită complexitate oferă oricărui participant posibilitatea să se manifeste într-un 
anumit mod. Toţi participanţi vor avea măcar câteva sarcini mai simple, mai facil de rezolvat, ceea 
ce va motiva participanţii să continue să concureze. Dacă toate sarcinile vor fi de un grad sporit de 
complexitate, participanţii mai slabi vor fi dezamăgiţi din start şi nu vor putea să-şi descopere unele 
talente proprii ascunse care se descoperă pe parcursul implicării mai active în lucru.  

În acelaşi timp, concursul nu este o simplă lucrare de evaluare, ci un instrument destinat evi-

denţierii studenţilor mai creativi, mai talentaţi, capabili să găsească unele soluţii unice, netradiţionale 

de rezolvare. În acest scop, în cadrul sarcinilor Olimpiadei trebuie incluse, în mod obligatoriu, unele 

sarcini cu un grad sporit de complexitate, cu elemente de creativitate. 

Sarcinile propuse la Olimpiadă trebuie să fie complexe, în scopul evaluării nu a unor deprinderi 

concrete, ci a unor competenţe concrete ale participanţilor. O sarcină complexă impune participantul 

să utilizeze nu numai unele deprinderi căpătate, dar şi cunoştinţe, şi un anumit mod de a gândi.  

Corectitudinea formulării sarcinilor, fără ambiguităţi şi cu utilizarea corectă a terminologiei este, 

de asemenea, o cerinţă importantă. Participanţii trebuie să înţeleagă clar sarcina pentru a putea fi eva-

luate competențele digitale ale lor, dar nu faptul dacă a fost sau nu a fost înţeleasă sarcina de către 

un participant. 
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Perspectivele Olimpiadei Universitare TIC: 

1. Organizarea anuală; 

2. Perfecţionarea conţinuturilor, orientându-le la nevoile participanţilor; 

3. Implicarea studenţilor de la toate specialităţile neinformatice care satisfac cerinţele 

concurenţilor; 

4. Implicarea tuturor cadrelor didactice care țin cursul TIC în organizarea Olimpiadei; 

5. Colaborarea cu decanatele tuturor Facultăţilor în vederea implicării studenţilor; 

6. Implicarea sponsorilor în organizarea Olimpiadei TIC. 

3. Rezultatele olimpiadei tic 

Finalizarea concursului pentru participanţi deschide o nouă etapă de activităţi pentru cadrele 

didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei – etapa de evaluare a lucrărilor, de 

analiză a datelor obţinute în cadrul evaluării şi de luare a deciziilor în scopul îmbunătăţirii unităţii 

de curs TIC. 

Unul dintre parametrii, care vorbeşte despre reuşita cursului şi reuşita organizării Olimpiadei, 

este numărul de participanţi înregistraţi la concurs. Dacă sunt mulţi participanţi înregistraţi, atunci 

reuşita unităţii de curs este mai bună, mai mulţi participanţi posedă nota medie şi/sau finală ≥ 8. 

Numărul de candidaţi prezenţi la Olimpiadă vorbeşte despre reuşita organizării Olimpiadei.  

În scopul evaluării calităţii unităţii de curs TIC şi analizei rezultatelor concursului, rezultatele 

evaluării lucrărilor sunt introduse în următorul tabel (Tabel 1), format în Excel, în care se efectuează 

diferite calcule menite să analizeze rezultatele concursului. Structura tabelului este următoarea: zona 

de lucru este împărţită în câteva grupe de coloane, fiecare grup reprezentând o sarcină complexă, 

fiecare coloană a grupului reprezentând o subcompetenţă evaluată cu un număr de puncte conform 

baremului de corectare. Fiecare coloană în care se indică punctajul acumulat se finalizează cu linia 

de totalizare, în care se calculează punctajul total acumulat pe subcompetenţa respectivă, urmată de 

linia de totalizare în care se calculează procentul reuşitei tuturor concurenţilor în raport cu punctajul 

maximal posibil pentru subcompetenţa respectivă. Astfel, se evaluează gradul de stăpânire a acestei 

subcompetenţe de către toţi concurenţi. 

Fiecare linie a tabelului reprezintă punctajul acumulat de un concurent pentru fiecare 

subcompetenţă, în coloana Total se calculează punctajul total acumulat şi în coloana % (din total 

posibil) – procentul reuşitei concurentului, în raport cu punctajul maximal posibil, ceea ce ne oferă 

posibilitatea să analizăm calitatea competenţelor de care dispune un concurent concret. 

Sub coloana Total se calculează totalul totalurilor şi procentajul totalului acumulat de concu-

renţi și punctajul total maximal, care permite să fie analizată calitatea întregului concurs. 
Tabelul 1. Tabelul pentru analiza rezultatelor Olimpiadei 

 
Pentru fiecare grup de coloane se poate calcula procentajul reuşitei întregii competenţe, ca raport 

între punctajul acumulat pentru toate subcompetenţele şi punctajul corespunzător maximal posibil. 

Locurile în cadrul Olimpiadei TIC se repartizează conform datelor din coloana Total, cu 

precizare, dacă este nevoie, utilizând datele coloanei % (din total posibil). 
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În rezultatul analizei informaţiei din acest tabel putem ajunge la concluzia despre reuşita con-

cursului desfăşurat şi să decidem ce subcompetențe și competențe trebuie îmbunătăţite în cadrul uni-

tăţii de curs TIC. 

4. Concluzii: 

Reieşind din cele expuse anterior, putem conclude următoarele: 

1. Olimpiada Universitară TIC oferă studenţilor oportunitatea de a concura, dezvoltându-şi creati-

vitatea şi competenţele digitale; 

2. Pentru studenţii anului II şi anului I, semestrul I Olimpiada oferă posibilitatea reactualizării 

competenţelor digitale şi dezvoltării acestora; 

3. Olimpiada Universitară TIC este un instrument care contribuie la îmbunătăţirea unităţii de curs 

respective. 
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Abstract: At present, in addition to the basic diabetes therapy, a big role holds the phytotherapy. 

Using medicinal herbs in the treatment of this disease, can be successfully solved some important problems 

about immunity growth and hypoglycemic effect. So, this research allows to emphasize the hypoglycemic 

and blood cell protector role of the phytopreparat, which can be included in the list of herbal prepa-

rations that are used in the diabetes treatment. 
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Diabetul zaharat este o boală metabolică ce se manifestă în principal prin creşterea concentraţiei 

zahărului în sânge (hiperglicemie), cu apariţia acestuia în urină (glucozurie). Tratamentul dietetic în 

diabetul zaharat nu poate fi înlocuit de nici un tratament medicamentos. La mulţi dintre diabeticii de 

tip II, dietoterapia poate constitui metoda predominantă de tratament. Măsurile alimentare constau 

în limitarea grăsimilor, restrângerea proteinelor până la cantitatea recomandată zilnic şi a glucidelor 

până la acoperirea deficitului. Alimentaţia bogată în fibre previne variaţia excesivă a glicemiei şi 

constituie un factor care scade riscul de apariţie a diabetului. De rând cu dieta, fitoterapia este o me-

todă naturală care utilizează drept principale instrumente plantele, sub formă proaspătă sau uscată, 

preparate în moduri variate, pentru echilibrarea tulburărilor apărute în organism. În diabetul zaharat, 

pe lângă terapia cu insulină sau antidiabetice pe cale orală, care uneori este inevitabilă, regimul ali-

mentar şi regimul de activitate fizică pot fi în mod fericit completate prin utilizarea inteligentă a 

plantelor medicinale cu acţiune hipoglicemiantă [4]. Cele mai importante dintre acestea sunt: afinul, 

tecile de fasole, usturoiul, ceapa, anghinarea, frunze de nuc, ţelina, salvia şi altele [1]. Acestea scad 

necesarul de insulină sau de medicaţie antidiabetică orală, regenerează celulele secretoare de 

insulină şi astfel ajută la reechilibrarea metabolismului glucidelor la pacienţii cu diabet zaharat tip II. 

În cadrul LCŞ „Ecofiziologie Umană şi Animală” au fost efectuate cercetări în ceea ce priveşte 

modificările indicilor eritrocitari, formula leucocitară, indicii trombocitari, şi nivelul glicemiei în de-
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