.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE– UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
DEPARTAMENTUL DE INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII .

Platforma e-uvt

Începând cu anul universitar 2013-2014, Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul
de Informatizare și Comunicații, cu sprijinul Departamentului de Informatică din cadrul Facultății
de Matematică și Informatică, a implementat platforma e-uvt, care permite o comunicare mai
bună la nivel instituțional și oferă instrumente pentru activități colaborative: profesor-profesor,
profesor-student și student-student în toate sectoarele din universitate, incluzând săli de clasă,
activități de cercetare, studiul individual și administrație.
Soluția implementată asigură servicii de e-mail accesibile, solide și sigure, dar și sincronizarea
cu Active Directory UVT, pentru autentificarea unitară și centralizată a tuturor utilizatorilor:
cca 16.000 studenți, 2000 alumni, 750 cadre didactice și cercetători, peste 300 personal din
departamentele și serviciile suport și administrative din universitate. Implementare s-a făcut
fără transformări radicale - permițând integrarea și centralizarea vechilor conturi de e-mail, fără
a crea disfuncționalități în activitățile curente din universitate.
Platforma e-uvt este integrată în Sistemul Informatic al Universității de Vest din Timișoara,
prin sincronizarea automată a conturilor de pe platformă cu sistemul de gestiune a școlarității,
ACADEMIS, odată cu generarea automată a conturilor și a adreselor de e-mail e-uvt.ro și
cu includerea automată în toate grupurile de comunicare instituțională. Platforma asigură
autentificarea unică cu contul de e-mail pentru mai multe servicii Intranet: acces email, comunicare pe grupuri de studenți/cadre didactice, acces la platformele online pentru
învățământul la distanță (ID) și platforma ALUMNI de gestionare a comunicării cu absolvenții
și mediul socio- economic.
Printr-unul din serviciile implementate pe platforma e-uvt, Universitatea de Vest din Timișoara
a devenit parte din rețeaua eduroam. Această rețea permite accesul gratuit la Internet al
studenților, profesorilor și cercetătorilor din peste 50 de țări. Pentru accesul la rețea, utilizatorii
trebuie să fie in posesia conturilor e-uvt și să-și configureze dispozitivele (laptop, tabletă,
smartphone), pentru conectare la rețeaua Wireless eduroam. In cadrul UVT, eduroam a fost
implementat si este operaționalizat de Departamentul de Informatizare si Comunicații, cu sprijin
din partea Departamentului de Informatică din cadrul Facultății de Matematică și Informatică.
Pentru detalii se poate accesa http://www.uvt.ro/ro/resurse-online/Proceduri%20tehnice/ și
https://www.eduroam.org/.
În universitate, platforma e-uvt, permite o comunicare proactivă în probleme academice, de
cercetare și ale organizațiilor studențești, utilizând adrese individuale de e-mail create pe domeniul
e-uvt.ro – cu avantajele oferite de Serviciul Cloud. Comunicarea pe platforma e-uvt se poate
realiza pe grupuri de studenți, cu liste de comunicare generate dinamic, cu granularitatea dorită:
la nivel de facultate/ ciclul de studiu/ domeniu/ specializare/ an/ grupa, dar și pe grupuri de
personal academic/administrativ din universitate.
Utilizarea platformei e-uvt permite nu doar comunicarea pe grupuri de studenți/cadre didactice,
doar dupa autentificare (cu avantajele oferite de Intranet și evitarea mesajelor tip spam), dar și
centralizarea și sincronizarea calendarelor proprii, printr-o soluție de e-mail, care nu încarcă
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infrastructura IT proprie (servere, software). Prin serviciile Google Apps for Education,
disponibile pe platforma e-uvt - e-mail, Google Drive, Google Docs, platforma de socializare
Google+ și un întreg ecosistem de aplicații disponibile prin Google Apps MarketPlace, platforma
e-uvt este o soluție creativă și inovativă, permițând implementarea de modalități noi de lucru
profesor-studenți, care depășesc limitele tradiționale ale sistemului clasic de lucru în clasă.
Instrumentele și serviciile disponibile pe platforma e-uvt inspiră studenții la noi inițiative creative
pornind de la instrumentele colaborative oferite - videoconversație în grup, sondaje cu chestionare,
și creând oportunități de internaționalizare a activităților derulate în Universitate printro colaborare activă între studenți, staff și cercetători.
Platforma e-uvt este un sistem deschis pentru dezvoltări și integrări ulterioare, în funcție de
necesitățile universității și de evoluțiile tehnologiilor informației și a comunicațiilor.

Timișoara,
Octombrie,
2013
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