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REZUMAT 
Platforma electronică a Departamentul de Învățământ la 
Distanță al Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-
Napoca, România este mijlocul principal de interacțiune 
student-profesor, susținând actul de predare/învățare pe 
toate nivelurile. Dinamica instruirii este dezvoltată foarte 
mult de sistemul modular în care mediul de lucru a fost 
orientat pe obiecte de studiu. Datorită particularităților 
studiului muzical la nivel universitar, această platformă 
beneficiază de posibilități software special croite pe 
acest specific de predare, interacțiune și coordonare a 
evaluării continue a utilizatorilor. Rezultatele avute din 
experiența folosirii acestei platforme arată foarte clar 
disponibilitatea atât a furnizorului de conținut 
(profesorul) cât și a beneficiarului (studentul) pentru 
folosirea acestor tehnologii. Dată fiind implementarea 
unor sisteme de evaluare globală a platformei, chiar în 
interiorul acesteia, s-au putut urmări cerințele 
utilizatorilor. Analiza cerințelor și evaluarea rezultatelor 
sistemelor de evaluare au dus la o dezvoltare continuă a 
platformei. Prin flexibilizarea tehnologiilor on-line pe 
specificul pedagogiei muzicale, educația muzicală de 
nivel superior are doar de câștigat prin implementarea 
unor instrumente specifice 

Cuvinte cheie 

Platformă electronică, învățământ la distanță, on-line 

INTRODUCERE 
Constituirea în anul 2001 a Departamentului de Educație 
Continuă și Învățământ la Distanță al Academiei de 
Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca a creat necesitatea 
unui instrument modern de lucru care să uzeze de noile 
tehnologii bazate pe Internet. Fenomenul on-line a fost 
„motorul” care a motivat multe din deciziile și filosofia 
construcției acestui instrument cu valențe multiple 
(Rubin, S. & Eichenholtz, S., 2014). Funcționarea 
efectivă a unui sistem de învățământ superior modern 
este imposibilă fără suport electronic de înaltă calitate 
pentru studenți, creat special pe cerințele atât a acestora 
cât și a cadrelor didactice implicate în procesul 
educațional (Toktarova, Vera I., Ivanova Angelina V., 
2015). 
Experiența altor instituții de învățământ superior a arătat 
eficiența suportului electronic on-line pentru mai multe 
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ABSTRACT 
The electronic platform of the Distance Learning 
Department of the “Gheorghe Dima” Music Academy in 
Cluj-Napoca, Romania is the main means of student-
teaching interaction that supports the teaching/learning 
activity on all levels. The educational dynamics is largely 
enhanced by the modular system in which the working 
environment has been oriented according to study 
objects. Due to the particular features of music study at 
university level, this platform benefits from software 
opportunities specially tailored to meet the demands of 
this specific kind of teaching, interaction and 
coordination of the continuous evaluation of users. The 
results we have had in our experience with this platform 
very clearly show the availability both of the content 
providers (teaching staff) and of the beneficiaries 
(students) for using this technology. Given the 
implementation, in the platform’s interior, of global 
systems for its evaluation, we have been able to follow 
the users’ requests. The analysis of requests and 
evaluation of assessment systems’ outcomes have led to a 
continuous development of the platform. By making on-
line technologies more flexible so as to meet the demands 
of music pedagogy, superior level music education has 
much to gain by implementing specific instruments.  
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Electronic platform, distance learning, on-line 

INTRODUCTION 
The 2001 establishment of the Department of Continuous 
Education and Distance Learning of the “Gh. Dima” 
Music Academy in Cluj-Napoca created the necessity of 
having a modern work instrument that would use the new 
internet-based technologies. The on-line phenomenon 
was the “motor” that motivated many of the decisions 
and the philosophy of constructing this multiple valence 
instrument (Rubin, S. & Eichenholtz, S., 2014). The 
effective functioning of a modern higher education 
system is impossible without a high quality electronic 
support for students, especially created to satisfy their 
requests and those of the teaching staff members 
involved in the educational process (Toktarova, Vera I., 
Ivanova Angelina V., 2015). 
The experience of other higher education institutions has 
shown the efficiency of the on-line electronic support for 
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tipuri de conținut și cerințe (Campbell, D., Cook, K.J., 
Kusch, B. & Moulton, S., 2009). Din cauza prezenței a 
numeroase opțiuni, la nivel software, de construcție a 
platformelor electronice, lipsa unei standardizări a fost o 
problemă (Linda, Ashcroft și Chris Watts, 2004).  
S-a urmărit și rezolvarea unor probleme semnalate de alte 
cercetări în domeniu (Dmitrievskaya, N.A., 2015), unele 
din acestea fiind compatibilitatea platformei la nivel 
software cu sistemele de operare prezente, independența 
de timp și spațiu, autonomia profesorilor și studenților 
prin posibilitatea utilizării dispozitivelor mobile. 

CONSTRUCȚIA PLATFORMEI 
Platforma este construită în jurul unei baze de date de tip 
MSql. Manipularea acestei baze de date oferă 
posibilitatea gestionării tuturor factorilor implicați în 
Învățământul la Distanță: utilizatori (studenți, profesori, 
administratori, date personale), cursuri (cu materialele 
multimedia aferente), planuri de învățământ, comunicații 
(forum, sistem de mesagerie instantanee), ghiduri, 
statistici, sisteme de evaluare (teste, lucrări), chestionare, 
orare.  
Un element extrem de important al acestei platforme este 
reprezentat de planurile de planurile de învățământ după 
care se constituie toate activitățile didactice de 
predare/evaluare ale Departamentului Învățământ la 
Distanță al Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-
Napoca. Planurile de învățământ oferă totodată un punct 
central în relaționarea disciplinelor de studiu, 
specializărilor, studenților, orarelor, calendarelor, 
creditelor etc.  
S-a avut în vedere și realizarea unui sistem de mesagerie 
instantanee și a unui forum în care utilizatorii pot să 
inițieze discuții, pot posta anunțuri sau exprima păreri, 
sugestii etc. 
Nivelul evaluativ a fost acoperit prin modulul de 
chestionare în care utilizatorii sunt invitați să evalueze 
diferite aspecte ale platformei, ale învățământului la 
distanță, ale disciplinelor etc. 
Utilizatorii acestei platforme sunt de trei tipuri: 
administratori (cu toate privilegiile de administrare, 
excluzând cele care privesc situațiile școlare), profesori 
(cu privilegii specifice) și studenți (cu privilegii 
restrânse). Accesarea platformei se face securizat și 
monitorizat în permanență.  

 
Figura 1. Structura și funcționarea Platformei electronice 
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several types of content and requests (Campbell, D., 
Cook, K.J., Kusch, B. & Moulton, S., 2009). Because of 
the numerous software options for building an electronic 
platform, the lack of standardization was a problem 
(Linda, Ashcroft și Chris Watts, 2004).  
We also undertook to solve certain problems signaled by 
other research in the field (Dmitrievskaya, N.A., 2015), 
some of which are the platform compatibility in terms of 
software with the present operation systems, the lack of 
dependence on time and space, the autonomy provided to 
teaching staff and students by the opportunity of using 
mobile devices.  

PLATFORM CONSTRUCTION 
The platform is built around an MySQL data base. The 
manipulation of this data base offers the possibility to 
administer all factors involved in Distance Learning: 
users (students, teaching staff, administrators, personal 
data), courses (with the inherent multimedia materials), 
curriculum, communication (forum, instant messages 
system), guides, statistics, assessment systems (tests, 
papers), questionnaires, timetables.  
An extremely important element of this platform is 
represented by the curriculum that underlies all didactic 
teaching/assessing activities of the Distance Learning 
Department of the “Gheorghe Dima” Music Academy 
Cluj-Napoca. The curriculum offers a central point in 
relating study objects, specializations, students, 
timetables, calendars, credits, etc.  
We also considered the implementation of an instant 
messaging system and of a forum in which users can 
initiate discussions, can post announcements or express 
opinions, suggestions, etc.  
The evaluation level was covered by the questionnaires 
module in which users are invited to evaluate various 
aspects of the platform, of distance learning, of subjects,   
etc. 
There are three types of platform users: administrators 
(with all administration privileges, excluding those 
related to academic transcripts), teaching staff (with 
specific privileges), and students (with restricted 
privileges). The platform can be accessed in a secured, 
permanently monitored manner.  

 
Figure 1. Structure and functioning of the Distance 
Learning Department electronic platform  
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În cele ce urmează vom prezenta sintetic principalele 
pagini ale platformei. 

PAGINA HOME 
Este locul unde sunt prezentate toate noutățile legate de 
activitatea Departamentului de Învățământ la Distanță a 
Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca. De 
asemenea este prezent și un calendar interactiv în care 
există posibilitatea accesării zilelor cu activități școlare 
sau evenimente. Aceste date sunt evidențiate cu galben. 
În momentul accesării acestora în partea stângă a 
calendarului se va deschide panoul cu activitățile zieli 
repective, ordonate pe ore. În zona de jos a acestui panou 
este prezent un filtru după disciplină, foarte util în situația 
în care utilizatorul caută informații specifice. Acest 
calendar este actualizat automat din baza de date, astfel 
încât administratorul platformei este nevoit să introducă 
doar o singură dată în orarul general respectivele 
activități.  

 
Figura 2. Pagina Home 

PAGINA UTILIZATORI 
Este o pagină accesibilă doar categoriilor de utilizatori 
profesori și administratori. 
Aici sunt afișați în ordine alfabetică toți utilizatorii 
platformei. În partea de jos a tabelului există un filtru cu 
ajutorul căruia se poate alege afișarea după criteriile: an 
universitar, tipul utilizatorilori (studenți, profesori, 
administratori), facultate, specializare. De asemenea se 
poate stabili și numărul de rezultate afișate pe pagină. 
Tabelul poate fi ordonat după numele, specializarea și 
anul de studiu al utilizatorilor afișați. 

 
Figura 3. Pagina Utilizatori 
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Hereunder we shall offer a synthetic presentation of the 
main platform pages.  

HOME PAGE 
It is the place were one can find all new staff about the 
“Gheorghe Dima” Music Academy’s Distance Learning 
Department. It also offers an interactive calendar in 
which one can access the days with educational activities 
or events. These dates are highlighted with yellow. On 
accessing them, on the left side of the calendar a section 
opens with the activities of the day, ordered according to 
hours. In the lower area of this section there is an object 
filter, which is very useful when the user searches for 
specific information. This calendar is automatically 
updated from the data base, so that the platform 
administrator needs to introduce those activities in the 
general timetable only once.  

 
Figure 2. Home Page 

USERS PAGE 
It is a page accessible only to the user categories teaching 
staff and administrators. 
All platform users are listed here in alphabetical order.  In 
the lower part of the table there is a filter with the help of 
which one can choose the display according to the 
following criteria: academic year, user types (students, 
teaching staff, administrators), faculty, specialization. 
The number of results shown on page can also be 
selected. The table can be ordered according to the name, 
the specialization and the study year of the displayed 
users.  

 
Figure 3. Users page 
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Unealta cea mai des utilizată a acestei pagini este caseta 
de căutare aflată în antetul coloanei a doua, sub titlul 
acesteia (nume). Aceasta permite căutarea rapidă a unui 
utilizator pentru vizualizarea situației acestuia: cursuri, 
date personale, situație școlară și documentele aferente 
acestuia.  
Administratorii pot face aici și vizualizări/modificări ale 
situației financiare (înregistrare plăți, modificări taxe etc.) 
prin accesarea paginii de taxe aferente fiecărui student în 
parte. 

PAGINA CURSURI 
Această pagină face legătura cu conținutul cel mai des 
utilizat al platformei – cursurile în format multimedia ale 
tuturor specializărilor Departamentului de Învățământ la 
Distanță al Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-
Napoca.  
Această pagină are o structură arborescentă. 
Primul nivel conține trei secțiuni (conform 
specializărilor): Pedagogie, Canto și Interpretare 
muzicală.  
Următorul nivel este reprezentat de Disciplinele de studiu 
(divizate în anii de studiu ai specializării respective), și 
Anexa multimedia (sau Tutoriale video). 

 
Figura 4. Exemplu de structurare a cursurilor pe 
specializarea Interpretare muzicală 
În fine, la nivelul fiecărui an pot fi accesate cursurile 
afișate, pe module. 
Pagina fiecărui modul este realizată în conformitate cu 
Standardele ID. Astfel sunt prezentate Obiectivele unității 
de învățare, 14 Lecții, Bibliografia minimală și generală, 
Ghidul disciplinei, Programa analitică, Calendarul 
disciplinei. La nivelul evaluării sunt prezente modulul de 
Teme de control, Evaluarea continua finală, Teste de  
autoevaluare, Lucrări de Verificare.  
Utilizatorii din categoria profesori pot edita aceste 
cursuri, prin accesarea modului Edit (în partea de sus a 
ecranului, lângă titlul cursului. În momentul accesării 
acestui mod, în stânga titlurilor conținute în curs apar 
simboluri de editare care permit ștergerea titlului ales 
(simbolul x roșu), editarea conținutului unui titlu ales 
(simbolul creion) într-un editor asemănător unui editor de 
text modern, precum și rearanjarea titlurilor cursurilor cu 
simbolurile săgeată sus și jos. La fel, titlurile alese pot fi 
alocate unei alte unități de învățare cu selectorul 
„Unitatea”. În acest mod, profesorii pot organiza 
informația într-un mod intuitiv, având la îndemână 
instrumente foarte asemănătoare editoarelor de text 
existente în mediul software. 
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The most frequently used tool on this page is the search 
box in the header of the second column, under its title 
(name). It enables the rapid search of a user in order to 
view his/her status: courses, personal data, transcripts and 
corresponding documents.  
Administrators can view/modify financial records 
(payment registration, tax changes, etc.) by accessing the 
tax page related to each particular student. 

COURSES PAGE 
This page is a link to the most frequently used platform 
content – the multimedia courses of all specializations of 
“Gheorghe Dima” Music Academy’s Distance Learning 
Department.  
This page has an arborescent structure. 
The first level contains three sections (according to the 
specializations): Pedagogy, Singing, and Musical 
Performance.  
The next level is represented by the Study Objects 
(divided into the study years of the respective 
specialization), and the Multimedia Annex (or video 
Tutorials). 

 
Figure 4. Example of course structuring within the 
specialization Musical performance  
In the end, for each year the displayed courses can be 
accessed according to modules.  
Each module’s page is made up according to the distance 
learning Standards. Thus, the following items are 
displayed: Learning unit goals, 14 lessons, Minimal and 
general bibliography, Object guide, Analytic curriculum, 
Object calendar. In terms of assessment the page displays 
Control themes, Final continuous assessment, 
Assessment papers.  
The users of the teaching staff category can edit these 
courses by accessing the Edit mode (in the upper part of 
the display, near the course title. On accessing this mode, 
on the left of the titles in the course, editing symbols 
appear which permit deleting the chosen title (red x 
symbol), editing the content of a chosen title (pencil 
symbol) in an editor resembling a modern text editor, as 
well as rearranging the course titles with the arrow up 
and arrow down symbols. The chosen titles can be 
allotted to another learning unit with the help of the 
selector called „The Unit”. Thus, the teaching staff 
members can organize the information intuitively,  
having at their disposal instruments very resembling to 
text editors available in the software environment.  
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Figura 5. Exemplu de curs (utilizator din categoria 
Profesor) 
Conținutul multimedia este prezentat în secțiunile Anexa 
multimedia sau Tutoriale video. Deoarece manipularea și 
încărcarea acestui conținut necesită cunoștințe 
specializate, administratorii platformei oferă asistență 
continuă în acest sens.  
Sistemul de evaluare din cadrul cursurilor dă posibilitatea 
studenților să se autoevalueze, primind un punctaj 
automat prin accesarea unor teme de control de tip grilă, 
sau să fie evaluați direct de către profesor prin 
completarea Temelor de verificare sunt remise în mod 
automat profesorilor, care notează și fac eventuale 
comentarii. Tot în mod automat, nota și comentariile sunt  
transmise studentului de către sistemul platformei. 

PAGINA FORUM 
Pe această pagină se găsește forumul  tuturor 
utilizatorilor acestei platforme.  
Se oferă aici posibilitatea discuțiilor de grup, pe orice 
problemă privind funcționalitatea platformei, sau privind 
Departamentul de Învățământ la Distanță. Acestea sunt 
moderate de Administratori în mod direct, iar în mod 
indirect de și de Regulile de utilizare a forumului, 
prezente chiar pe această pagină. 

 
Figura 6. Pagina Forum 

PAGINA GHIDURI 
Această pagină conține materialele necesare de ghidare în 
tehnologiile învățământului la distanță: Ghid de 
consiliere a studenților DID, Ghid de promovare DID, 
Ghid de elaborare materiale de studiu, Ghidul de 
utilizare a platformei electronice, Ghidul studentului, 
Norme etice, Regulament de organizare și funcționare. 
Aceste materiale sunt în format PDF, prezentate într-un 

[ 

 
Figure 5. Course example (user of the Teaching staff 
category) 
The multimedia content is presented in the sections 
Multimedia annex or Video tutorials. Because the 
manipulation and upload of this content require 
specialized knowledge, the platform administrators offer 
continuous assistance in this regard.  
The assessment system within the courses offers students 
the possibility of self-assessment, receiving an automatic 
score by accessing multiple choice control themes or 
being assessed directly by the teaching staff, by 
completing the Assessment themes which are 
automatically sent to the teaching staff member who 
gives a mark or makes comments.  The mark and the 
comments are also sent back, automatically, to the 
student by the platform system.  

FORUM PAGE 
This page offers a forum made up of all the platform’s 
users.  
It offers the opportunity of group discussions on any 
issue regarding the platform’s functionality or the 
Distance Learning Department. They are moderated 
directly by the Administrators, and indirectly by the 
Forum utilization rules to be found on this very page.  

 
Figure 6. Forum Page 

GUIDES PAGE 
This page contains the materials necessary for guidance 
in the distance learning technologies: Counselling Guide 
of Distance Learning Students, Distance Learning 
Advancement Guide, Guide for the Development of Study 
Materials, Guide for the Use of the Electronic Platform, 
Student’s Guide, Ethic Norms, Regulation for 
Organisation and Functioning. These materials are 
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modul de vizualizare – Viewer JS. Acest modul are 
opțiuni de descărcare a fișierului vizualizat, de 
mărire/micșorare a paginii, de salt la o anumită pagină și 
de vizualizare pe tot ecranul (cu butoane de control) sau 
în stil prezentare (pe tot ecranul, fără butoane de control). 

 
Figura 7. Pagina Ghiduri 

PAGINA STATISTICI 
Această pagină (accesibilă doar utilizatorilor din 
categoria Profesori și Administratori)  poate fi utilizată 
pentru generarea de statistici. În acest moment, statisticile 
urmăresc numărul de logări ale utilizatorilor, cursurile 
accesate de aceștia, grafice ale acestor statistici (temporal 
- pe ani și luni) și tabele specifice de statistică - generate 
în funcție de nevoile administrative ale Departamentului 
de Învățământ la Distanță.  

 
Figura 8. Pagina Statistici - Grafice 

PAGINA TESTE 
În această pagină sunt prezentate toate testele din cadrul 
cursurilor (de verificare și autoevaluare). Acestea pot fi 
filtrate după categorii, cursuri și stadiul în care sunt – 
completate, necompletate. Tabelele generate sunt axate 
pe tipul cursului la care este atașat testul, tipul și 
corectitudinea completării acestuia. Din punct de vedere 
statistic, această pagină oferă posibilitatea monitorizării 
directe a cantității și calității evaluării procesului de 
însușire a noțiunilor cursurilor prezente pe platformă. 

 
Figura 9. Pagina Teste 
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provided in PDF format, presented in a Viewer JS 
viewing module. This module has options for 
downloading the viewed file, for increasing/decreasing 
the page, jumping to another page and full screen 
viewing with and without control buttons. 

 
Figure 7. Guides Page 

STATISTICS PAGE 
This page (accessible only to users in the categories 
Teaching Staff and Administrators) can be used to 
generate statistics. Currently, the statistics record the 
number of times the users log in, the courses accessed by 
them, graphics of these statistics (temporally – for years 
and months) and specific statistic tables – generated 
based on the administrative needs of the Distance 
Learning Department.  

 
Figure 8. Statistics - Charts Page 

TESTS PAGE 
This page presents all the tests in the courses (assessment 
and self-assessment ones). They can be filtered according 
to categories, courses and current status – completed, not 
completed. The generated tables focus on the type of 
course to which the test is attached, the type and 
correctness of its completion. Statistically, this page 
offers the possibility to directly monitor the evaluation 
quantity and quality of the learning process of the notions 
provided by the courses available on the platform.  

 
Figure 9. Tests Page 
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PAGINA CHESTIONARE 
La nivelul evaluării activității Departamentului de 
Învățământ la Distanță al Academiei de Muzică „Gh. 
Dima” din Cluj-Napoca, chestionarele prezente pe 
această pagină sunt un instrument deosebit de eficace. 
Prin rezultatele acestora se oferă feed-back-ul necesar 
eficientizării tuturor parametrilor acestui departament. 
Rezultatele celor 5 chestionare sunt remise platformei 
anonim, sistemul reținând totuși identificarea celui care a 
completat chestionarul, fără a face legătura cu 
răspunsurile date, pentru a se putea preveni completarea 
de mai multe ori a aceluiași chestionar de către același 
utilizator.  
Secțiunea Rezultate a acestei pagini dă posibilitatea de a 
integra în statistici, pe ani de învățământ, feed-back-ul 
utilizatorilor.  

 
Figura 10. Pagina Chestionare 

PAGINA SITUAȚIE ȘCOLARĂ 
Pe această pagină, studenții își pot vizualiza situația 
școlară și cea financiară. Utilizatorii din categoria 
profesori pot trece/verifica notele și prezențele la 
activitățile tutoriale.  

 
Figura 11. Pagina Situație școlară 
Pagina oferă trei secțiuni care pot fi selectate cu 
butoanele aferente: 
În secțiunea Situație școlară sunt afișate situațiile școlare 
ale tuturor studenților. Lista acestora poate fi filtrată după 
an, an de studiu, specializare, tip studenți și situație 
școlară. Astfel, profesorul sau administratorul poate 
vedea fișa situației școlare a studentului ales, și, la 
nevoie, o poate imprima. În partea de jos a ecranului 
există trei butoane cu care pot fi imprimate actele oficiale 
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QUESTIONNAIRES PAGE 
In terms of evaluating the activity of the Distance 
Learning Department of the “Gheorghe Dima” Music 
Academy in Cluj-Napoca, the questionnaires available on 
this page are a particularly efficient instrument. Their 
results offer the feedback necessary to enhance the 
efficiency of all parameters in this department. The 
results of the five questionnaires are sent to the platform 
anonymously; the system however records the 
identification of the person who filled in the 
questionnaire, without making a connection to the 
provided answers, so that the same user cannot fill in the 
same questionnaire repeatedly.  
The Results section on this page offers the possibility to  
integrate the users’ feedback in the statistics, according to 
study years.  

 
Figure 10. Questionnaires Page 

TRANSCRIPTS PAGE 
On this page, students can view their academic transcripts 
and their financial status. The users in the teaching staff 
category can enter/check marks and attendance in tutorial 
activities.  

 
Figure 11. Transcripts Page 
The page offers three sections which can be selected  
with the help of the corresponding buttons:  
The Transcripts section shows all students’ transcripts. 
Their list can be filtered according to year, study year, 
specialization, student type and academic transcripts. 
Thus, the administrator or the teaching staff member can 
see the academic transcripts of the selected student and 
can print it if necessary. In the lower part of the screen 
there are three buttons with which official documents 
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legate de școlarizarea respectivului student: Fișa de 
Registru matricol, Suplimentul de diplomă și Suplimentul 
Europass la diploma de licență. Aceste acte pot fi 
accesate /imprimate doar de utilizatorii autentificați cu 
nivel de administrator.  
În secțiunea „Adaugă note” profesorul poate trece notele 
într-o foaie de catalog, afișată după accesarea disciplinei 
dorite, prin selectarea acesteia din formularul afișat care 
conține facultatea, specializarea, anul universitar, anul de 
studiu și disciplină.  
În secțiunea „Prezență” se poate nota frecvența la cursuri 
a studenților, pe zile și specializări. 
Utilizatorii de tip Administrator pot vizualiza pe această 
pagină și situația financiară a studenților. 

PAGINA LUCRĂRI 
Lucrările de autoevaluare și de verificare trimise din 
pagina de cursuri sunt evaluate de către profesori pe 
această pagină. Aici se depozitează, sub forma unei liste, 
lucrările trimise de către studenți. După accesarea 
acestora, profesorul acordă nota și face eventuale 
comentarii, iar sistemul platformei actualizează nota și pe 
pagina personală a studentului respectiv. Acesta poate 
verifica nota acordată și eventualele comentarii la toate 
lucrările de verificare trimise.  

 
Figura 12. Pagina Situație școlară 

PAGINA ORARE 
Conține orarele activităților Departamentului de 
Învățământ la Distanță al Academiei de Muzică „Gh. 
Dima”. 
La nivelul utilizatorului student orarul este afișat 
restrictiv, studentul putând selecta doar anii de studiu și 
semestrul doar la specializarea lui.  
La nivelul profesorilor selectarea orarelor poate fi făcută 
pe specializări, pe ani de studiu și semestre. Totodată, 
poate fi vizualizat un orar cu reprezentare grafică, pe zile, 
sub forma unei diagrame orare pe specializări, cu ajutorul 
butonului „Orar general”. 
La nivelul administratorilor, orarul poate fi vizualizat și 
modificat, platforma punând la dispoziție instrumente de 
verificare care leagă planul de învățământ cu activitățile 
conținute în orar. Activitățile sunt introduse cu ajutorul 
unui formular care conține disciplina, ziua, intervalul 
orar, sala și eventualele marcaje de Examen sau 
Verificare. După completarea acestora, se actualizează 
orarul cu butonul „Adaugă”. Din acest moment sistemul 
platformei face o verificare în baza de date, în orarul deja 
existent și în planul de învățământ al specialității, iar în 
cazul în care totul este corect (orele aferente disciplinei 
nu sunt depășite, nu există suprapuneri etc.), activitatea 
respectivă este trecută în orar. În cazul în care există 
probleme, sistemul semnalează administratorului și 
așteaptă corecții. Este implementat și un sistem de calcul 
al orarului, care arată în timp real eventualele probleme 
legate de planificarea activităților (butonul „Calculează”). 
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related to students’ schooling can be printed: Academic 
Register pages, Diploma Supplements and Europass 
Supplements of the Bachelor Degree. These documents 
can be accessed / printed only by users who own the 
administrator status.  
In the „Add marks” section, the teaching staff can enter 
marks in a class book which is shown after the desired 
object has been accessed, by selecting it from the 
displayed form which contains the faculty, the 
specialization, the academic year, the study year and the 
object.  
In the „Attendance” section the students’ course 
attendance can be entered according to days and 
specializations.  
The users with Administrator status can also view the 
students’ financial status on this page. 

PAPERS PAGE 
The self-assessment and assessment papers sent from the 
Courses page are assessed by teaching staff on this page. 
This is the place where the papers sent by the students are 
stored in the form of a list. After accessing them, the 
teaching staff member gives a mark and may make 
comments, and the platform’s system updates the mark 
on the student’s personal page. The student can check the 
mark and the comments for all the papers sent.  

 
Figure 12. Transcripts Page 

TIMETABLES PAGE 
It contains all the timetables of the activities in the 
Distance Learning Department of the “Gheorghe Dima” 
Music Academy. 
For student users timetables are displayed restrictively, so 
that the student may access the study years and the 
semesters only for his/her specialization.  
Teaching staff members can select timetables according 
to specializations, study years and semesters. They can 
also view a timetable with graphic representation 
according to days in the form of an hourly diagram of 
specializations with the help of the “General Timetable” 
button. 
Administrators can view and change timetables, as the 
platform offers checking instruments which link the 
curriculum to the activities included in the timetable. 
Activities are entered with the help of a form that 
contains the object, the day, the hourly interval, the room 
and if applicable the tags Exam or Test. After these are 
completed, the timetable is updated by the “Add” button. 
From this moment on, the platform’s system performs a 
check in the data base - in the already extant timetable 
and in the specialization’s timetable - and if everything is 
correct (if the classes pertaining to that object are not 
exceeded, there is no overlapping, etc.), the respective 
activity is entered in the timetable. If there are problems, 
the system signals them to the administrator and waits for 
corrections. A system for timetable calculation is also 
implemented which shows in real time the possible 
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Figura 13. Pagina Orare 

PAGINA DATE PERSONALE 
Această pagină oferă posibilitatea utilizatorului de a 
modifica datele personale prin accesarea unor formulare 
la nivel de date personale generale (butonul „Date 
Personale”),  Domiciliu (butonul „Domiciliu”), acte de 
identitate (butonul „Carte identitate”), contact (butonul 
„Date de contact”) și contracte de școlarizare (butonul 
„Contracte”).  

 

Figura 14. Pagina Date personale 

CONCLUZII 
Această platformă este unul din principalele instrumente 
de lucru ale Departamentului de Învățământ la Distanță.  
Utilitatea acesteia a fost rapid relevată prin entuziasmul 
dovedit de toate tipurile de utilizatori (administratori, 
profesori și studenți) încă de la primele implementări.  
Platforma face posibil controlul informatic al tuturor 
parametrilor implicați în organizarea resurselor 
gestionând și corelând:  

 Studenții  
 Profesorii 
 Disciplinele 
 Orarele 
 Cursurile și conținuturile acestora 
 Evaluarea  
 Situațiile financiare 
 Comunicațiile 

Toate acestea sunt legate între ele grație implementării 
inteligente a gestiunii unei baze de date solide și 
securizate. 
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problems linked to the planning of the activities (the 
button “Calculate”). 

 
Figure 13. Timetables Page 

PERSONAL DATA PAGE 
This page offers users the possibility to modify personal 
data by accessing general personal data forms (the button 
“Personal Data”), residence (“Residence” button), 
identity documents (“Identity Card” button), contact 
(“Contact Data” button) and Schooling Contracts 
(“Contracts” button).  

 
Figure 14. Personal Data Page 

CONCLUSIONS 
This platform is one of the main work instruments of the 
Distance Learning Department.  
Its usefulness was rapidly revealed by the enthusiasm 
shown by all user types (administrators, teaching staff, 
and students) since the very first implementations.  
The platform enables the informational control of all 
parameters involved in organizing resources, by 
administering and correlating:  

 Students  
 Teaching staff 
 Objects 
 Timetables 
 Courses and their contents  
 Assessment 
 Transcripts 
 Communication 

All these are interconnected due to the intelligent 
implementation of the administration of a solid and 
secured data base. 
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Instrumentele de evaluare a platformei de către utilizatori 
(indiferent de nivelul de acces al acestora) au dus nu doar 
la  dovada clară a utilității acestui sistem cât și la evoluția 
calitativă a serviciilor oferite de Departamentul 
Învățământ la Distanță al Academiei de Muzică „Gh. 
Dima” din Cluj-Napoca 
 

MULȚUMIRI 
Mulțumim pe această cale domnului Raul Dehelean 
pentru crearea, implementarea, dezvoltarea și soluțiile 
tehnice date acestei platforme, și, de asemenea, pentru 
neprețuitul sprijin și răbdarea de care a dat dovadă 
permanent. 
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The instruments for the platform assessment by the users 
(regardless of their access level) have led not only to 
clear proof of this system’s usefulness, but also to the 
quality development of the services offered by the 
Distance Learning Department of the “Gheorghe Dima” 
Music Academy in Cluj-Napoca. 
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