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ABSTRACT 
In this paper we want to present the TONCUMUZICA 
application – on-line musical skill testing software –
developed by us, in order to replace classic theoretical
testing methods of musical skills and to optimize the 
students' examination process.   
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INTRODUCTION 
Our application aims to improve the evaluation system of 
our students on theoretical musical disciplines. This
paper intends to explain the benefits and utility of this 
project, which we want to develop and apply on a 
national scale in Romania. 

The advantages of this software are: 

� the discharge of the evaluators' subjectivity; 
� spending less time correcting papers; 
� elimination of fraud possibility; 
� learning efficiency; 
� testing efficiency by spending less time 
answering questions; 
� instant access to results, at the end of the 
assessment. 
Our concept is based on the necessity to adapt IT systems
to our educational specificities for music studies in 
Romania, since this is a field in which the benefits of 
IT&C have not yet reached the performance level noted 
in other educational fields. 
Adapting IT evaluation procedures to the needs 
manifested in the field of theoretical music studies, we 
believe we can significantly contribute to the
improvement of the entire educational process by 
eliminating the unnecessary spending of time on the part
of the evaluator. 

STUDY REGARDING THE USERS 
As well as every new product is prepared for being
launched on a specific market, we started our research by
analyzing our students' needs for this software. The 
reason why we have chosen to firstly ask students 
whether they felt or not the need for a change in the way 
they were tested is very simple: they are the final users 
and they are directly impacted by the implementation of

 

REZUMAT 
În lucrarea de faţă dorim să vă prezentăm aplicaţia 
TONCUMUZICA – Testează-ţi ONline CUnoştinţele
MUZICAle – o aplicaţie dezvoltată de noi pentru a 
înlocui metodele clasice de examinare teoretică în 
domeniul muzical şi a eficientiza procesul de verificare a 
cunoştinţelor studenţilor. 
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INTRODUCERE 
Aplicaţia noastră, are în vedere îmbunătăţirea sistemului 
de evaluare a studenţilor la disciplinele teoretice din 
domeniul muzical. Lucrarea de faţă îşi propune să 
prezinte beneficiile şi utilitatea acestui proiect, pe care 
intenţionăm să-l dezvoltăm şi să-l aplicăm la scară 
naţională în România. 

Avantajele acestei aplicaţii sunt: 

� eliminarea subiectivismului evaluatorilor; 
� reducerea timpului de corectare a lucrărilor; 
� eliminarea posibilităţii de fraudare; 
� eficientizarea învăţării; 
� eficientizarea examinării prin timpul redus de 
rezolvare a chestionarului; 
� accesul instant la rezultate, la finalul evaluării. 
Propunerea noastră a pornit de la necesitatea adaptării 
sistemelor informatice la specificul educaţional din 
domeniul muzical în România, acesta fiind unul în care 
beneficiile TIC nu au atins nivelul de performanţă 
remarcat în celalalte domenii de educaţie. 

Adaptarea procedeelor informatice de evaluare la nevoile 
manifestate în domeniul teoriei muzicii, poate contribui 
semnificativ la îmbunătăţirea întregului proces edu-
caţional, prin eliminarea timpului suplimentar de muncă 
în cazul evaluatorilor. 

STUDIU PRIVIND UTILIZATORII 
Ca în cazul oricărui produs nou care se pregăteşte să fie 
lansat pe o anumită piaţă, am început prin a studia nece-
sitatea unui asemenea software în rândul studenţilor 
noştri. Motivul pentru care am ales să-i întrebăm mai 
întâi pe studenţi dacă ar simţi nevoia de o schimbare în 
modul în care sunt testaţi este foarte simplu: ei sunt 
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utilizatorii finali şi sunt direct afectaţi de implementarea 
unui asemenea sistem. 
La acest chestionar au răspuns 35 de studenţi, ceea ce 
înseamnă 10% din numărul lor total, eşantion repre-
zentativ pentru universul studiat. Întrebările au fost alese 
în aşa fel încât să trateze problema aplicaţiilor de testare 
la nivel principial, fără referiri la software-ul în sine. 
Pentru început dorim să aflăm ce părere are studentul 
despre testarea cunoştinţelor muzicale în format elec-
tronic. 

Figura 1.1. Reprezentarea grafică a rezultatelor chestio-
narului – întrebarea nr. 1 

Aşa cum se poate observa în graficul din Figura 1.1, doar
6% sunt împotriva realizării procesului de testare în 
format electronic. Majoritatea (94%) consideră că este o 
idee interesantă, unii mergând până într-a susţine că
aşteaptă deja această metodă de ceva vreme. Rezultatul 
acestei întrebări s-a dovedit îmbucurător deoarece, aşa 
cum veţi vedea şi în cele ce urmează, studenţii dau
dovadă de adaptabilitate şi deschidere mai mari decât 
ne-am fi aşteptat în momentul lansării acestui chestionar. 
Am ales să folosim termenul „electronic” deoarece acest 
cuvânt a reuşit să substituie un concept mai larg în zilele 
noastre, referindu-se direct la interacţiunea om-calculator.
Testarea în format electronic înseamnă în fapt testarea pe 
calculator. 

Figura 1.2. Reprezentarea grafică a rezultatelor chestio-
narului – întrebarea nr. 2 

Chiar dacă ideea de testare electronică a fost foarte bine
acceptată, în cazul celei de-a doua întrebări, 14% au spus 
că nu sunt interesaţi de examinarea teoretică pe calcula-
tor (Figura 1.2). Dorim să punem din nou accentul pe 
faptul că respondenţii nu au ştiut nimic concret despre 

such a system. 
There were 35 students to answer to our survey, which 
means 10% of our students, a representative sample for 
the examined universe. The questions were chosen in 
such a way as to treat the topic of testing software on an
essential level, without referring to any specific appli-
cation. 
First, we want to find out the students’ opinion on testing 
their musical skills electronically. 

Figure 1.1. Graphical representation of the survey;
question #1 

As you can see in the above pie chart (Figure 1.1), only
6% of the respondents are against the electronic testing of 
their musical skills. The majority (94%) believe that it is 
an interesting idea, some of them supporting the fact that 
they have been expecting this method for some time. The
result of this question is gratifying because, as will be
further shown, students prove to be more flexible and 
open-minded than we had expected them to be, before
carrying out this survey. We chose the term “electronic” 
because this word has succeeded in replacing a more 
general concept nowadays, referring to the interaction 
between humans and computers. Electronic testing 
actually means testing by using a computer.  

Figure 1.2. Graphical representation of the survey;
question #2 

Even if the idea of electronic testing has been accepted, 
in this case – question #2 – 14% answered that they are 
not interested in sustaining a theoretical exam using a 
computer (Figure 1.2). We would like to emphasize
again the fact that the respondents had no actual idea
about the software that we would suggest as alternative. 
This detail is important because it shows that, in fact, 
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programul pe care urmează să-l propunem ca alternativă 
la metodele clasice de testare. Acest detaliu este impor-
tant pentru că ne arată în realitate că 14% dintre studenţi 
nu doresc să fie testaţi prin intermediul unui calculator, 
indiferent care ar fi mijlocul propriu-zis prin care s-ar
realiza acest lucru. Analizând statisticile referitoare la 
numărul de studenţi care fac o pasiune pentru diverse 
metode de fraudare în cadrul examinării, din experienţa 
noastră, vom observa că răspunsul la această întrebare 
reflectă mai mult teama privind siguranţa testărilor 
electronice decât respingerea metodei de testare. Ne 
bucurăm în continuare să aflăm că 86% dintre studenţi 
sunt deschişi spre acest tip de examinare, cu gândul deja 
la următoarea sesiune. 

A treia întrebare tratează o anumită funcţie a programului 
din punctul de vedere al unui alt beneficiu resimţit de 
utilizator (Figura 1.3). 

Figura 1.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor chestio-
narului – întrebarea nr. 2 

Este un alt fel de „a face teme pentru acasă” şi ne-am
gândit că ar putea fi de folos studenţilor care doresc: 
� să aprofundeze cunoştinţele dobândite la curs; 
� să se obişnuiască cu modul de funcţionare al 
aplicaţiei. 
Întrebarea ascunde un alt lucru pe care am dorit să-l veri-
ficăm. Dacă am fi pus această întrebare cu zece ani în
urmă, probabil că procentul celor care ar fi susţinut că 
această metodă de interacţiune cu profesorul este prea 
evoluată ar fi fost mai mare decât 9%, cum s-a întâmplat
acum. De fiecare dată când susţinem că un anumit lucru 
este prea „occidental”, spunem, de fapt, că cei care au 
putere de decizie în sensul schimbării la care ne referim 
sunt depăşiţi de evenimente. De data aceasta avem însă 
votul de încredere din partea studenţilor care au convin-
gerea în proporţie de 74% că personalul didactic deţine 
pregătirea şi deschiderea necesare pentru implementarea 
unui asemenea sistem de evaluare. 
Scopul evident al întrebării este de a afla dacă studentul 
consideră util să poată accesa această aplicaţie online, aşa 
încât să o poată utiliza confortabil oriunde s-ar afla. Doar
17% refuză această posibilitate, în timp ce 83% sunt 
dornici să poată interacţiona în acest fel cu aplicaţia şi cu 
cadrul didactic, din nou un procent mult mai mare decât 
ne-am fi aşteptat. 
Următoarele două întrebări au fost incluse în chestionar
pentru a ne oferi câteva informaţii despre modul în care 
utilizează studenţii internetul. Răspunsul la aceste două 

14% of the students do not want to be tested using a 
computer, regardless of the actual method by which this
could be accomplished. Looking at the statistics 
regarding the number of students who are passionate 
about cheating on their exams, based on our experience, 
we will discover that the answer to this question reflects 
the fear of being caught cheating more than actually 
dismissing the testing method. Yet we are happy to find 
that 86% of the students are open towards this type of 
examination, already wishing it for the end of this term. 

The third question deals with a certain function of this 
software, from the standpoint of another advantage for
the user (Figure 1.3) 

Figure 1.3. Graphical representation of the survey;
question #3 

This is actually another type of homework and we 
thought it would be useful to the students who wish: 
� to dig deeper on what they learned in class; 
� to get accustomed to the software. 
This question also reveals another fact that we wanted to 
investigate. If we had asked the same question ten years 
ago, the percentage of those who would have claimed 
that this way of interacting with the teacher was too 
evolved, would surely have been greater than 9%,
opposite to today’s actual result. Every allegation that 
something is too “occidental” to be actually implemented
means that those who have the power to decide in favor 
of change are superseded by the events. This time,
however, 74% of the students trust that the teachers are 
open and prepared for implementing such an evaluation 
system. 
The obvious purpose of this question was to find out if 
students think it would be useful to access the application 
on-line wherever they would be. Only 17% of them 
refused this possibility, while the other 83% were happy
to be able to interact with the software in this manner, 
again, a much higher percentage than we had expected. 
The following two questions were included in this survey
to offer us information on the students' Internet usage 
trends. The answer to these questions is relevant because 
the application will run on-line and we wanted to inquire 
the popularity of this milieu among our students. 
The question For how long have you been using the 
Internet? was answered by 100% of the respondents. 
They had been using it for more than 3 years. The world 
we live in has changed a lot over the past 10 years. 
According to Internet World Stats in the year 2000 only 
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întrebări este relevant deoarece aplicaţia va rula online şi 
am dorit să aflăm cât de familiar este acest mediu pentru 
studenţi. 
La întrebarea De cât timp foloseşti internetul? răspunsul
a fost 100% de peste 3 ani. Lumea în care trăim s-a
schimbat enorm de mult în ultimii zece ani. Conform 
Internet World Stats (www.internetworldstats.com) în 
anul 2000 doar 3,6% din populaţia României utiliza
internetul (Tabel 1). Ultimele statistici sunt calculate pen-
tru anul 2010, când 35,5% din populaţie utiliza internetul. 
Ne aflăm în era în care comunitatea virtuală depăşeşte tot 
mai multe bariere, are tot mai mulţi adepţi şi devine parte 
integrantă a culturii noastre. 
 

Tabel 1. Statistici de utilizare a internetului în 
România conform Internet World Stats 

Anul Utilizatori Populaţie % pop. 
2000 800.000 22.217.700 3,6% 
2004 4.000.000 21.377.426 18,7% 
2006 4.940.000 21.154.226 23,4% 
2007 5.062.500 21.154.226 23,7% 
2010 7.786.700 21.959.278 35,5% 

Aceste informaţii relevă faptul că acum a devenit mai 
simplu ca niciodată să comunici cu studenţii cu ajutorul 
internetului, deoarece toţi au acces la această reţea. 
Aplicaţia TONCUMUZICA foloseşte ca metodă princi-
pală de notificare poşta electronică, prin intermediul 
căreia studentul află când a fost pregătit un nou chestio-
nar pentru el, când urmează examinarea şi ce observaţii a 
făcut cadrul didactic în legătură cu răspunsurile ante-
rioare. Ultima întrebare – Care sunt activiăţile cu care îţi 
petreci timpul pe internet? – ne arată că toţi respondenţii 
folosesc poşta electronică. 
Concluzia acestui studiu este că s-a creat deja contextul 
perfect pentru aplicaţia de testare online a cunoştinţelor
muzicale, pentru că toţi studenţii folosesc internetul şi 
poşta electronică, şi majoritatea consideră binevenită 
această metodă de testare. 

METODE ŞI RESURSE 
Aplicaţia TONCUMUZICA are la bază un principiu de 
funcţionare foarte simplu şi foarte popular în zilele
noastre: programarea web. Spre deosebire de aplicaţiile 
clasice care se instalează pe un calculator şi pot fi folosite 
doar pe unitatea respectivă, depinzând strict de resursele 
ei, programele web se află pe un server (Figura 2.1). 
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3.6% of the Romanians were using the Internet (Table 1).
The last statistics are calculated for the year 2010, when 
already 35,5% of the population was using the Internet 
(www.internetworldstats.com). We are now in the age of 
ever-growing virtual communities, which overcome more
and more barriers, acquire followers by the minute and 
become a constituent part of our culture. 

Table 1. Internet usage statistics for Romania 
according to Internet World Stats 

Year Users Population % Pop. 
2000 800.000 22.217.700 3,6% 
2004 4.000.000 21.377.426 18,7% 
2006 4.940.000 21.154.226 23,4% 
2007 5.062.500 21.154.226 23,7% 
2010 7.786.700 21.959.278 35,5% 

 
This information shows that now it is easier than ever to
communicate with the students by means of the Internet,
as most of them have access to this network. 
The TONCUMUZICA software uses the email as the 
main notification method for the students to find out
when a new test is being prepared for them to solve, 
when the exams are scheduled and any remarks a teacher 
has regarding the past tests. The answers to the last 
question – How do you usually spend your time on-line?
– show that 100% of the respondents use electronic mail. 
The conclusion of this survey is that the perfect context 
for the on-line musical skill testing software has already 
been created, as students use the Internet and email, and 
most of them are welcoming this testing method. 

METHODS AND RESOURCES 
TONCUMUZICA relies on a very simple and popular 
functioning principle: web programming. Unlike the 
classic software that can be used only on the computer on 
which it is installed, depending strictly on its resources, 
web programs are located on a server (Figure 2.1). 
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By using this programming method, the software is 
located on a computer (server) which, based on certain 
credentials, supplies all the connected users with that 
software. The most popular applications that work this 
way are web-mail software (Yahoo, Gmail etc.),  online 
booking software (booking.com), as well as the on-line
version of the most widely used office suite – Office 365
(Figure 2.2). 
The most important advantage of web programming is 
that it can run on multiple platforms (cross-platform). In 
classic software development, a much greater obstacle 
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pe un calculator (server) care o pune la dispoziţia tuturor 
utilizatorilor conectaţi, în baza unor date de autentificare. 
Cele mai cunoscute aplicaţii care funcţionează după acest 
principiu sunt aplicaţiile de webmail (Yahoo, Gmail etc.), 
aplicaţiile de online booking (booking.com), precum şi 
cea mai utilizată suită office oferită în variantă online –
Office 365 (Figura 2.2). 

Figura 2.2. Secţiune din pagina de pornire a aplicaţiei 
MicrosoftTM Office 365 
Cel mai important beneficiu al programării web este 
faptul că poate rula pe mai multe platforme. În programa-
rea clasică, un obstacol mai mare decât faptul că aplicaţia 
funcţionează doar pe calculatorul care o găzduieşte, este 
dependenţa de platforma pe care rulează. Dacă o aplicaţie 
clasică este programată în MicrosoftTM WindowsTM, ea
poate fi instalată numai pe un calculator care rulează 
acest sistem de operare. Primul pas pentru depăşirea
restricţiei legată de platformă a fost făcut prin mediul de 
programare Java al Sun Microsystems, în anul 1995, dar, 
chiar şi aşa, utilizarea Java presupunea instalarea unui 
mediu de rulare ca aplicaţie separată, resursele unităţii 
erau în continuare utilizate foarte mult şi rezultatele nu au 
fost ieşite din comun pentru că doar mediul Java este un 
consumator mare în sine. 
Odată cu introducerea programării web s-a produs adevă-
rata eliberare a aplicaţiilor de orice platformă. Aplicaţiile 
realizate în acest fel sunt găzduite de un server care oferă 
suportul pentru mediul de programare folosit în dezvol-
tarea lor şi care, la cererea utilizatorului, transmite doar o 
pagină web care este rezultatul rulării unei anumite sec-
venţe de program. Singurul lucru de care încă se ocupă 
unitatea utilizatorului este interpretarea acelei pagini. Am 
folosit termenul unitate pentru că nu ne limităm doar la 
calculator. Unitatea care poate accesa aplicaţia dezvoltată 
în acest fel este orice aparat electronic cu conexiune la
internet şi browser compatibil, incluzând telefoanele 
mobile şi tabletele de ultimă generaţie, dispozitive cu 
care studenţii noştri sunt foarte familiarizaţi şi le utilizea-
ză în mod curent. 
Resursele folosite de aplicaţie pentru rulare sunt: 
� PHP – limbajul de progamare în hipertext; 
� MySQL – sistemul de gestiune a bazei de date; 
� HTML cu CSS – limbaj pentru interfaţă; 
� JavaScript – elemente dinamice de interfaţă; 
� Serverul gazdă; 
� Unitatea utilizatorului conectată la internet. 

REZULTATELE APLICAŢIEI 
Plecând de la dorinţa noastră iniţială de a optimiza proce-
sul de examinare a studenţilor, ne-am propus să realizăm 
o aplicaţie care să fie în primul rând rapidă, uşor de 
utilizat, cu interfaţa prietenoasă şi intuitivă (Figura 3.1). 
Funcţiile aplicaţiei se împart pe două niveluri – cel de
profesor şi cel de student. Am utilizat termenul profesor

than the possibility to run only on the host computer is 
the fact that it is platform dependent. 

Figure 2.2. Screen-shot section of the main page of 
MicrosoftTM Office 365 
If a classic software is developed for MicrosoftTM

WindowsTM, it can only be installed on a computer that 
uses this operating system. The first step to overcome 
platform restrictions was taken by Sun Microsystems 
with Java, in the year 1995, but nevertheless, using Java 
meant installing a certain runtime environment as
separate software, the unit's resources were heavily 
burdened and the results were never out of the ordinary 
because the Java environment itself was too much of a 
load. 
Once web programming was advanced, that's when the 
platform restrictions were really overcome. The software
that is developed using this method is hosted by a server 
which offers support for the application's programming 
environment and which, upon a client's request, delivers 
only a web page that is the result of running a certain part 
of the source code. The only thing that is still handled by 
the client's unit is the interpretation of that page. We used 
the word unit because we do not want to narrow the 
possibilities by talking only about computers. The unit 
that can access a web program is basically any electronic 
device that connects to the Internet and has a compatible 
browser installed. This includes last generation smart 
phones and tablets, devices that our students are 
accustomed to and use on a daily basis. 
The resources used by this software in order to run are: 
� PHP – hypertext markup language; 
� MySQL – database management system; 
� HTML with CSS – interface language; 
� JavaScript – dynamic interface elements; 
� The host server; 
� The user's unit, connected to the Internet. 

SOFTWARE RESULTS 
Having our desire to optimize the students' testing system 
as a starting point, we intended to create software that is 
first of all quick, easy to use, and intuitive as it  has a 
user-friendly interface (Figure 3.1). 
The software's functions are distributed on two levels –
teacher and student. We used the term teacher to define
any teaching academic staff, regardless of titles and 
degrees. 

Teacher's functions 
We will explain the main functions that a teacher has 
while using this software. 
Entering questions in the application 
The functioning principle of this application is that the 
teacher enters a set of questions with their possible 
answers and the software generates questionnaires by 
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pentru a descrie un cadru didactic la modul generic, fără a 
lua în considerare titulaturi sau grade. 

Figura 3.1. Secţiune din pagina de pornire a aplicaţiei 

Funcţiile profesorului 
În continuare vom prezenta funcţiile principale pe care le 
are un cadru didactic în aplicaţie. 
Introducerea întrebărilor în aplicaţie 
Ca şi principiu de funcţionare, profesorul introduce un set 
de întrebări cu variante de răspuns la fiecare dintre ele iar
aplicaţia generează testul alegând aleator un anumit 
număr de întrebări. Acestea trebuie să fie în format grilă, 
pentru ca răspunsurile să poată fi validate automat. 
Profesorul va putea introduce datele în format text, foto, 
audio sau video atât pentru întrebări cât şi pentru răs-
punsuri. 
Generarea testelor 
Testele sunt generate automat de către aplicaţie, dar pro-
fesorul este cel care hotărăşte când se întâmplă acest 
lucru. Vor exista două variante: 
1. Testarea programată pentru care profesorul
trebuie doar să stabilească data la care se va genera 
automat testul – de obicei în cadrul sesiunii; 
2. Testarea neprogramată, care începe atunci când 
profesorul dă comanda pentru acest lucru din aplicaţie şi 
poate fi folosită ca metodă de aprofundare a cunoştinţelor
înainte de intrarea în sesiunea de examinare. 
Definirea grupelor de studenţi 
Datele studenţilor sunt introduse în partea de implemen-
tare a aplicaţiei de către persoana desemnată cu această 
sarcină. Profesorul trebuie apoi să grupeze studenţii în
funcţie de cum doreşte să-i examineze şi de împărţirea lor 
pe ani de studiu. Această funcţie este foarte utilă în cazul 
în care avem un curs facultativ la care nu participă toţi 
studenţii ai aceluiaşi an. 
Administrarea forumului 
Aplicaţia dispune şi de mesagerie proprie (forum) pentru 
a facilita comunicarea între studenţi şi profesori, aceştia 
din urmă având dreptul de moderare a mesajelor 
vehiculate în aplicaţie în cadrul grupelor de studenţi 
administrate. 

Funcţiile studentului 
Studentul, la rândul lui, are anumite funcţii de îndeplinit 

randomly choosing a number of questions. 

Figure 3.1. Screen-shot section of the application's 
homepage  
They need to be multiple choice questions, for the 
answers to be automatically validated. The teacher will 
be able to enter data as text, photos, audio or video for 
the questions as well as for the answers. 
Generating questionnaires 
The tests are automatically generated by the software but 
the teacher decides when that is going to happen. There 
will be two possibilities: 
1. Scheduled testing – for which the teacher only 
has to set the date when the questionnaire will be 
automatically generated – usually during the examination 
session; 
2. Unscheduled testing – which starts at the 
moment the teacher orders the software to do so and can 
be used as a method of thoroughgoing study. 
Defining the groups of students 
All data regarding the students is entered in the software
implementation phase by the person who will have it 
assigned to. Afterwards, the teacher needs to group the 
students by how they want to test them and by the study 
year. This function is very useful in case of optional
courses which not all students of one study year attend. 
Forum administration 
The software has its own messaging system (forum) to 
facilitate the communication between students and 
teachers, the last ones having the right to moderate the 
messages circulated within the groups of students of the 
application. 

Student's functions 
The student also has some functions to fulfill while 
interacting with the TONCUMUZICA software. 
Solving questionnaires 
When the software generates a test – scheduled or
unscheduled – the student receives an email with an 
Internet link that they have to access in order to answer 
the questions. From the moment when the student 
accesses the link, they are given a certain time, defined
by the teacher, to answer the test. 
Forum activity 
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în interacţiunea cu aplicaţia TONCUMUZICA. 
Rezolvarea chestionarelor 
Când aplicaţia a generat un test, indiferent că e vorba de 
o testare programată sau neprogramată, studentul pri-
meşte un email cu o adresă de internet pe care trebuie să
o acceseze pentru a răspunde la întrebări. Din momentul 
în care studentul a accesat adresa respectivă, are la dis-
poziţie un anumit timp, definit de profesor, pentru a 
rezolva testul. 
Participarea la discuţii 
În cazul în care doreşte, studentul are posibilitatea să 
participe activ pe forum la discuţiile existente sau să 
propună subiecte noi pentru dezbatere. 

CONCLUZII 
Lucrarea de faţă ne arată că studenţii sunt pregătiţi să se 
folosească de resursele TIC în relaţie cu educaţia lor. Am 
reuşit să demonstrăm că avem şi mijloacele necesare 
pentru a optimiza anumite procese – examinarea, în cazul
de faţă – şi ne dorim să venim în întâmpinarea aşteptări-
lor studenţilor care au convingerea ca suntem cu toţii 
dispuşi să facem acest pas în evoluţia tehnologică. 

MULŢUMIRI 
Mulţumim doamnei lect. univ. dr. Rafaela Carabenciov 
pentru implicarea în studiul privind utilizatorii aplicaţiei 
şi domnişoarei prep. univ. dr. Iulia Para pentru efortul 
depus în verificarea versiunii în engleză. 

 

If they want to, the students can actively participate in the
forum's discussions or they can suggest new topics for 
debate. 

CONCLUSION 
This paper shows that the students are ready to use the 
IT&C resources regarding their education. We have 
succeeded in proving that we also have the means to 
optimize the processes – the examination, in this case –
and we want to meet the expectations of the students who 
believe that we are all ready to take this step in 
technological evolution. 
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