
Cultură umanistă și mediul digital (I+II) 
 

Prezentarea programului 
 

 
 

Facultatea de Istorie și Filosofie organizează, începând cu anul universitar 2022-2023, 
programul postuniversitar Cultură umanistă și mediul digital I + II (Program de 
Perfecționare Profesională a Adulților), în regim de învățământ cu frecvență (IF), în limba 
română, înscris în RNPP. 

Credite transferabile: 17 (2 semestre, total 192 ore de curs și pregătire individuală) 

Obiective 
Programul postuniversitar de educație permanentă, de perfecționare profesională a 

adulților Cultură umanistă și mediul digital își propune:  
1. însușirea noțiunilor de bază specifice științelor umaniste digitale; 
2. instruirea în instrumente de lucru/programe informatice și mijloace digitale care pot 

fi utilizate în cercetarea, predarea și învățarea în științele umaniste, dar și în 
problemele conexe din alte domenii de cercetare;  

3. dezvoltarea gândirii critice aplicate resurselor digitale și produselor mediului 
digital; 

4. dezvoltarea abilităților de analiză, sinteză, interpretare și comunicare cu referință la: 
informațiile disponibile în format digital, deopotrivă online și offline; digitalizarea 
cunoașterii și a obiectelor care fac parte din patrimoniul cultural; responsabilitățile 
utilizării facilităților mediului digital; produsele digitale, rolurile și valoarea lor în 
perspectiva socio-culturală contemporană; 

5. promovarea regândirii problemelor în cheia flexibilității, creativității și 
interdisciplinarității, prin încurajarea abordărilor alternative ori interdisciplinare în 
soluționarea problemelor, bazându-se pe utilizarea surselor digitale online și offline 
și a programelor informatice folosite în științele umaniste digitale; 

6. deschiderea posibilităților de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară, oferind 
o perspectivă dintr-un alt unghi asupra științelor umaniste; 

7. însușirea unor abilități tehnice concrete, transpuse în capacitatea de a folosi la nivel 
cel puțin mediu o serie de programe informatice și de platforme, utile atât în 
cercetare și predare, cât și în integrarea pe piața muncii, indiferent de domeniul de 
activitate ales. 

 
Grupuri-țintă 
Programul postuniversitar se adresează absolvenților de studii universitare, minim cu 

diplomă de licență, în științele umaniste și cele sociale, dar și tuturor absolvenților interesați 
de cultura digitală abordată din perspectiva și cu mijloacele științelor umaniste, precum și de 
dezvoltarea abilităților digitale necesare pentru gestionarea, analiza și interpretarea resurselor 



digitale și a produselor mediului digital în vederea cercetărilor proprii. Astfel, programul 
vizează următoarele grupuri-țintă: 

 
- doctoranzi; 
- tineri cercetători; 
- cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

 

Numărul de locuri solicitate: 50 

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

Persoană de contact: Dr. Rada Varga (rada.varga@gmail.com) 


