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Raport activitate 2005-2006
Personalul CIS a avut ca obiective îndeplinirea următoarelor
activităŃi:
- întreŃinerea infrastructurii interne de comunicaŃie a reŃelei de
calculatoare a UniversităŃii şi a conexiunilor la Internet;
- instalarea, configurarea, menŃinerea activă şi întreŃinerea servere-lor
din dotarea CIS şi a serviciilor administrative care folosesc tehnica de calcul;
- asigurarea serviciilor de internet, gestiunea utilizatorilor, a poştei
electronice şi proiectarea site-ului web al UniversităŃii;
- proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreŃinerea
aplicaŃiilor pentru crearea şi întreŃinerea bazelor de date educaŃionale şi
administrative din mediul academic.
Astfel, s-a dezvoltat aplicaŃia EvidenŃa StudenŃilor, în conformitate
cu formele noi de învăŃământ (licenŃă şi master) care centralizează datele de
la toate facultăŃile, cu facilităŃi de consultare on-line a situaŃiei la învăŃătură
şi a planurilor de învăŃământ de către studenŃi. S-a implementat aplicaŃia
Evidenta StudenŃilor si la locaŃiile UniversităŃii din Drobeta-Turnu Severin
şi Râmnicu-Vâlcea, iar cea de taxe la Drobeta-Turnu Severin.
Pe lângă celelalte documente editate electronic (cataloage, foi
matricole, diplome), s-a analizat şi e in fază de proiectare elaborarea
Suplimentului de diplomă, automat, după şablonul oferit de M.Ed.C., dar
preluând datele direct din EvidenŃa StudenŃilor.
A fost întreŃinută şi dezvoltată aplicaŃia pentru preluarea şi
urmărirea taxelor ce permite gestiunea unitară a acestora. AplicaŃia
deserveşte activitatea de casierie, de contabilitate şi de secretariat, fiind
eliminate atât vehicularea inutilă a documentelor de plată cât şi redundanŃa
în urmărirea acestora. S-a proiectat un modul de tipărire a chitanŃelor din
aplicaŃie.
AplicaŃia de gestionare financiar-contabilă a burselor oferite
studenŃilor a fost dezvoltată în conformitate cu cererile serviciului
beneficiar.
S-a întreŃinut şi dezvoltat aplicaŃia de evidenŃă a personalului angajat
la Universitatea din Craiova.
S-a reproiectat aplicaŃia de gestionare a abonamentelor de
transport, utilizând tehnologia client-server, cu consultarea bazei de date de
EvidenŃă a studenŃilor.
A fost proiectat un modul ce permite gestionarea unor baze de date
specifice activităŃii desfăşurate de biblioteca universităŃii, existând
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posibilitatea încărcării dinamice a titlurilor de cărŃi cu descrierea aferentă şi
a altor informaŃii de interes (editura, autor, format, număr de pagini, cost
etc.)
S-a proiectat şi găzduit pagina web pentru Academia Română,
filiala Craiova, cu un modul de gestionare dinamică a bazei de date de cărŃi,
reviste, articole.
Au fost întocmite rapoarte statistice, pe temele solicitate de Rectorat,
folosindu-se informaŃiile din bazele de date cu care lucrează aplicaŃiile.
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