
Cursuri Masive Deschise On-line MOOC
plasate pe cele mai populare platforme

Coursera, Edx, Udacity, Iversity



Cele mai bune universităţi din lume şi-au unit 

forţele pentru a da posibilitatea întregii lumi

sa aibă acces 

la un învăţământ de calitate.

MOOC reprezintă abrevierea

sintagmei Massive Open Online 

Courses



MOOC – O NOUĂ FAȚĂ A EDUCAȚIEI
MOOC le oferă studenților posibilitatea

de a învăța de la unii dintre cei mai

buni profesori de la universități de 

renume din întreaga lume.

•Udacity – companie fondată de către doi profesori de

la Stanford, se autodefinește ca "universitate digitală

care are ca misiune democratizarea educației"

•Coursera – program de educație academică online,

deschisă publicului larg

•edX – este un furnizor masiv de curs deschis

online (MOOC)

Din 2012, MOOC, oferă resurse educaționale deschise:

https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course


Caracteristici și beneficii MOOC

• Pentru a participa la un MOOC, este nevoie doar de un

computer și o conexiune internet.

• Nu există limită de vârstă și nu este necesară vreo calificare

formală pentru a vă înscrie la un astfel de curs.

• Puteți studia oricând aveți disponibilitate, oriunde v-ați afla și

respectându-vă propriul ritm.

• Cursurile sunt predate de profesori renumiţi din universități de

renume precum Stanford, Harvard sau MIT.



Udacity

Udacity oferă atât cursuri de programare pentru începători, cât şi

cursuri de aprofundare a cunoştinţelor în anumite domenii: precum 

business, matematici, știința calculatoarelor, 

psihologie sau fizică.

Cursurile sunt predate de specialişti din industria de profil care 

lucrează pentru Google, Facebook.

În prezent, platforma Udacity are peste 1,3 milioane de utilizatori.

https://www.udacity.com/

https://www.udacity.com/


Coursera.org

Platforma Coursera a depasit deja 2,5 milioane de 

studenţi din peste 190 de ţări. 

Coursera are 222 de cursuri oferite de 33 de 

universităţi de prestigiu din Statele Unite, Marea

Britanie, Canada, Australia, Israel, Elveţia.

Cursurile oferite acoperă o paletă largă de domenii, de 

la computere şi robotică, fizică sau matematică, pâna

la ştiinţele sociale, economie sau drept.



Cum functioneaza?

• Pentru a testa cum funcţionează, ne înregistrăm gratuit pe site-

ul coursera.org;

• Odata intraţi în sistem, putem alege oricare din cele 222

cursuri;

• Cursurile dureaza între 3 si 15 săptămâni;

• La fiecare început de săptămâna, profesorul publică

materialele de curs şi videoclipurile explicative;

• După fiecare saptămână de curs are loc o testare;

• La final, pentru a absolvi cursul, studentul trebuie să susţină un

examen final.



Platformele edX
Platforma edX, care oferă cursuri de la prestigioasele Harvard, 

Massachusetts Institute of Technology.

Acestea sunt specializate în domenii precum ştiinţa 

computerelor, fizică, statistică, matematici avansate etc. 

Săptamânal apar noi cursuri, din tot mai multe domenii.

https://www.edx.org/

https://www.edx.org/


Iversity

Iversity este o platformă educațională online din Berlin.

Cursurile sunt gratuite și deschise pentru oricine să se

înscrie și să participe. Multe dintre ele se desfășoară în

engleză sau germană, dar și în alte limbi.

Are o bază de utilizatori de 600 000 de studenți online,

înscriși în 63 de cursuri oferite de 41 de universități

https://iversity.org

https://iversity.org/


Duolingo–oferă cursuri online pentru învățarea unor limbi străine fără

profesor: engleză, franceză, portugheză, spaniolă, germană și italiană

gratuit.

Open Learn University– Cu peste 600 de cursuri online, cei de la Open

University au creat o bază imensă de cursuri disponibile din aproape

orice domeniu.

Stanford University Ecorner– celebra universitate Stanford oferă peste

3.000 de materiale video și podcast-uri gratuite despre leadership,

creativitate și inovație, product development, antreprenoriat, carieră,

finanțe etc.

MIT OpenCourseWare (3000 de video-uri).100% gratuit.

Cursuri

https://www.duolingo.com/
http://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
http://ecorner.stanford.edu/
http://video.mit.edu/channel/opencourseware/


AVANTAJE:

• Accesare rapidă

• Cursurile au un conținut de calitate, materiale relevante.

• Forumurile de discuții oferă contact cu studenții din toată lumea.

• Este foarte util pentru cei care doresc sa se perfectioneze intr-un

domeniu.
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