
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 
Şcoala doctorală de Informatică Economică 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 
 

 

REZUMAT 
 

 

LIDIA C. BALABAN (BĂJENARU) 

 

Titlul tezei de doctorat: 

CONTRIBUŢII PRIVIND ÎNVĂŢAREA ON-LINE 

 PERSONALIZATĂ FOLOSIND ONTOLOGII 

 
  

 

 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ION SMEUREANU 
 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 2017 

 

  



2 

 

 

CUPRINS 

 

1. INTRODUCERE  

1.1. Motivaţie  

1.2. Obiective  

2. STADIUL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL SOLUŢIILOR DE E-LEARNING 

BAZATE PE TEHNOLOGII SEMANTICE  

2.1. În ţară  

2.2. În plan internaţional  

2.2.1. Sisteme de e-learning bazate pe ontologii  

2.2.2. Ontologii în domeniul managementului de resurse umane  

2.2.3. Ontologii în domeniul medical  

3. DOMENIU DE CUNOŞTINŢE PENTRU MANAGEMENTUL MEDICAL  

3.1. Consideraţii generale  

3.2. Managementul resurselor umane  

3.3. Managementul în domeniului sănătăţii  

3.4. Competenţele şi atribuţiile unui manager de spital  

4. EVOLUŢIA SISTEMELOR DE E-LEARNING  

4.1. Obiective şi tendinţe în domeniul e-learning  

4.2. Personalizarea în e-learning  

4.3. Sisteme software şi standarde de implementare  

4.3.1. Obiecte de învăţare  

4.3.2. Standarde de implementare  

4.3.3. Sisteme de management al învăţării  

4.4. Consolidarea cunoştinţelor în sistemele de e-learning  

4.5. Aşteptări de la învăţarea on-line  

5. FOLOSIREA ONTOLOGIILOR ÎN E-LEARNING  

5.1. Web semantic şi ontologii  

5.2. Metodologii şi instrumente  

5.3. Rolul ontologiilor în sistemele de e-learning  

5.4. Medii de învăţare adaptive  

5.5. Importanţa stilurilor în mediile e-learning  

5.6. Modele de stil de invăţare  

5.7. Concepte privind modelul student în e-learning  



3 

 

6. PROCESUL DE DEZVOLTARE A ONTOLOGIEI SISTEMULUI DE E-

LEARNING  

6.1. Definire a ontologiei sistemului  

6.1.1. Conceptualizarea ontologiei  

6.1.2. Implementarea ontologiei  

6.1.3. Verificare consistenţă ontologie  

6.2. Modelarea profilului student  

6.3. Modelarea procesului de învăţare  

6.3.1. Model conceptual al unei unităţi de învăţare  

6.3.2. Scenarii de învăţare personalizată  

6.4. Modelarea domeniului de cunoaştere  

7. SISTEM E-LEARNING PROTOTIP BAZAT PE TEHNOLOGII SEMANTICE

  

7.1. Definirea structurii sistemului  

7.1.1. Arhitectura sistemului prototip  

7.1.2. Componentele sistemului  

7.2. Funcţionalităţi ale sistemului  

7.2.1. Managementul conţinutului educaţional şi al procesului de învăţare  

7.2.2. Construirea şi personalizarea conţinutului educaţional  

7.2.3. Managementul derulării procesului de învăţare  

7.2.4. Administrare platformă  

7.3. Soluţia de implementare  

7.4. Studiu de caz. Alocare conţinut educaţional personalizat  

7.5. Evaluarea ontologiei şi a sistemului de e-learning prototip  

8. CONCLUZII  

8.1. Principalele contribuţii originale ale lucrării  

8.2. Realizări şi dezvoltări ulterioare  

9. BIBLIOGRAFIA  

Lista de figuri  

Lista de tabele 

Anexe  

Cuvinte cheie: E-learning, ontologii, web semantic, sistem de învăţare adaptiv, personalizare, 

stil de învăţare, modelare, modelare profil student, sistem de management al învăţarii, 

management, management de resurse umane, management medical, manager spital, sănătate. 



4 

 

Rezumat 

 

Capitolul 1 „Introducere”.  

În teza de doctorat ”Contribuţii privind învăţarea on-line personalizată folosind 

ontologii” se propune un model de învăţare de tip e-learning personalizat bazat pe ontologii, 

adresat managerilor dintr-un spital universitar din România. Conţinutul educaţional oferit 

persoanelor din grupul ţintă este adaptat profilului, nivelului de instruire, stilului de 

învăţare,precum şi cerinţelor acestora. Sistemul îşi propune să ofere un curs de formare pentru 

profesioniştii din domeniul managementului medical, la nivel competitiv, conform cerinţelor 

din Uniunea Europeană. Managementul în sănătate se află într-un proces de continuă 

transformare, acesta reprezentând obiectul preocupărilor managerilor din cadrul unităţilor 

medicale şi a instituţiilor aferente acestora din România, precum şi o prioritate majoră pe agenda 

politică a multor ţări.  

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi diversificarea aplicaţiilor de 

Internet au condus la forme multiple şi variate ale învăţământului la toate nivelurile. Procesul de 

predare şi învăţare de tip e-learning a luat amploare cel puţin datorită faptului că este o 

tehnologie ce poate fi accesată de utilizatori oricând şi oriunde. Programele educaţionale oferite 

de sistemele e-learning sunt răspândite atât în unităţile de învăţământ cât şi în domenii diverse 

care au o dinamică a cunoştinţelor.  

Tehnologiile web semantic, respectiv ontologiile sunt folosite în dezvoltarea sistemelor 

de e-learning cu scopul de a reprezenta modele şi de a gestiona resursele de învăţare într-un mod 

cât mai explicit şi mai eficient. Tehnicile inteligente de instruire, cum ar fi învăţarea 

personalizată şi sistemele adaptive reprezintă o preocupare actuală în contextul diversităţii 

profilurilor utilizatorilor. În acest sens se impun noi abordări pedagogice precum cele bazate pe 

ontologii. 

Conceptele de management şi manager în sănătate prezintă un interes atât teoretic cât şi 

unul practic, atât pentru personalul medical şi administrativ implicat, cât şi pentru instituţiile din 

domeniu, pentru întreaga comunitate care beneficiază de pe urma serviciilor oferite de instituţiile 

de sănătate.  

Resursele umane din sănătate constituie o categorie dintre cele mai importante şi mai 

costisitoare resurse din acest sector, managementul resurselor umane (MRU) fiind privit ca o 

componentă crucială pentru succesul instituţiilor din sistemul medical. 

Personalizarea învăţării în domeniul MRU pentru membrii unei echipe manageriale dintr-

o unitate medicală, propusă în această lucrare de doctorat, s-a realizat prin construirea de unităţi 

de învăţare personalizate pentru fiecare student, în funcţie de profilul, stilul de învăţare, nivelul 
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de cunoştinţe, cerinţele şi obiectivele acestuia. Fiecare student primeşte materiale de învăţare 

adaptate profilului său. Această adaptare a învăţării, care are în centru profilul student, s-a 

realizat prin dezvoltarea unei ontologii specifice, care a folosit în modelarea componentelor 

sistemului propus. 

Nevoia de formare profesională pentru sistemul medical românesc este evidenţiată din ce 

în ce mai mult în studii şi politici la nivel de ţară. Acestea recomandă o formare profesională, 

adaptată nevoilor profesioniştilor care lucrează în domeniul managementului calităţii în unităţile 

medicale, la cele mai înalte standarde de calitate recunoscute la nivel european. 

Motivaţia cercetării. Sistemul de e-learning personalizat propus, bazat pe tehnologia web 

semantic vine în sprijinul necesităţii de instruire a managerilor responsabili cu gestionarea 

resurselor umane într-un spital universitar, pentru care sunt necesare verificarea şi actualizarea 

cunoştinţelor cu noţiuni impuse de cerinţele poziţiei lor profesionale, corespunzător cu profilul, 

stilul de învăţare şi aşteptările acestora. 

Obiectivele acestui sistem sunt: învăţarea personalizată, material educaţional adaptat 

profilului student, reutilizarea resurselor educaţionale şi interoperabilitatea cu alte sisteme de e-

learning, precum şi cu sisteme de management al resurselor umane. 

Prin realizarea unui program de instruire de tip e-learning personalizat, care are la bază 

tehnologii novatoare, web semantic şi ontologii, se asigură adaptarea continuă a acestei forme de 

educaţie la necesităţile reale ale sistemului de sănătate românesc şi european. De asemenea, se 

asigură dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure 

competenţa profesională în domeniu. Prin acest program de învăţare se urmăreşte ca toţi cei 

implicaţi în sistemul medical, să aprofundeze cunoaşterea în domeniul sănătăţii publice, al 

managementului serviciilor de sănătate, al managementului resurselor umane. 

Scopul şi obiectivele tezei de doctorat. Scopul urmărit prin realizarea unui model de 

învăţare de tip e-learning personalizat constă în îmbunătăţirea performanţei, competenţei şi 

capacitaţii managerilor dintr-un spital, de a evalua corect şi coordona serviciile de sănătate 

oferite de spital. Sistemul propus este necesar pentru a sprijini creşterea profesională a 

managerilor şi profesioniştilor care lucrează în zona de asistenţă medicală prin cunoaştere 

academică şi experienţă practică deosebită. Acest sistem contribuie la formarea profesională 

care să corespundă standardelor profesionale, respectiv standardului ocupaţional din aria 

ocupaţională MANAGER grupă de bază COR 1210. 

Obiectivul principal al acestei teze de doctorat este cercetarea în domeniul web semantic, 

cu scopul dezvoltării unui sistem de e-learning personalizat, care utilizează tehnologii noi 

semantice pentru îmbunătăţirea procesului de instruire în domeniul managementului de resurse 

umane, adresat managerilor dintr-un spital clinic universitar. 
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Obiectivul principal este exprimat prin următoarele obiective secundare: 

 proiectarea şi implementarea unui mediu de e-learning bazat pe tehnologii web, 

capabil să conducă la construirea unui proces de informare personalizat, în domeniul 

managementului resurselor umane;  

 identificarea unor soluţii pentru o serie de limitări ale sistemelor de e-learning, în 

special cele referitoare la flexibilitatea procesului de învăţare-instruire asistat de 

calculator şi la metodele didactice promovate oferind noi facilităţi studenţilor;  

 asigurarea compatibilităţii cu sisteme de e-learning la nivel naţional şi european, prin 

evaluarea şi adoptarea unor standarde dedicate domeniului e-learning (IMS, IEEE 

SCORM etc.); 

 obţinerea unor beneficii de ordin economic şi social prin aplicarea rezultatelor 

proiectului:  

o dezvoltarea sectorului de servicii de e-learning şi de furnizare de conţinut digital; 

o îmbunătăţirea performanţelor actuale ale studenţilor din mediile de afaceri şi din 

domeniul sanitar şi a profitabilităţii pe termen lung, prin instruirea la locul de 

muncă/formarea profesională continuă, în domenii de maxim interes; 

o creşterea încrederii studenţilor în sistemele şi serviciile de e-learning;  

o creşterea nivelurilor de informare şi de cunoştinţe ale studenţilor cu privire la 

avantajele şi beneficiile noilor medii de lucru (la distanţă); 

o asigurarea unui cadru optim de perfecţionare şi dezvoltare profesională pentru 

persoanele licenţiate în diverse domenii, prin dezvoltarea de cursuri în domeniile 

management şi sănătate, cu particularizare pe managementul medical;  

o formarea de profesionişti în domeniul managementului medical, la un nivel 

competitiv cu cei din Uniunea Europeană. 

Capitolul 2 „Stadiul cercetărilor în domeniul soluţiilor de e-learning bazate pe 

tehnologii semantice” prezintă tendinţa naţională şi internaţională de cercetare în ceea ce 

priveşte evoluţia tehnologiilor semantice, care pot fi aplicate pentru dezvoltarea ontologiilor şi în 

procesul de implementare a aplicaţiilor de învăţare de tip e-learning în managementului de 

resurse umane în domeniul medical. Sunt prezentate aspectele generale esenţiale în ceea ce 

priveşte studiile şi cercetările în domeniul ontologiilor şi aplicabilitatea lor în informatică, astfel 

încât să se stabilească tendinţele generale de cercetare în acest domeniu.  

Modelul de sistem de învăţare de tip e-learning, bazat pe tehnologii semantice, propus în 

sprijinul specialiştilor în domeniul managementului la nivelul unui spital este o noutate în 

domeniu. 
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În ţara noastră, astfel de programe de formare de tip on-line în managementul sănătăţii 

sunt relativ noi, ele au apărut în programele de formare postuniversitară şi în cursurile de 

formare profesională continuă, organizate de companiile dezvoltatoare de software, precum şi în 

cadrul programelor universitare de tip POSDRU . 

În străinătate, în ultimele decenii, utilizarea ontologiilor a devenit larg răspândită într-o 

serie de domenii, cum ar fi: bioinformatica, zona de afaceri, ştiinţe inginereşti, sisteme 

informatice, dar şi ontologii generale de gestionare a cunoştinţelor. Scopul utilizării ontologiilor, 

după un număr reprezentativ de cercetători din medii diverse, îl reprezintă modelarea 

conceptuală, integrarea datelor, definirea bazelor de cunoştinţe folosite ca un mijloc de stocare şi 

recuperare a informaţiilor, schimbul de cunoştinţe între reprezentanţii dintr-o instituţie.  

În lume există numeroase preocupări, cercetări şi realizări în domeniul e-learning în 

domeniul medical, având la bază ontologii, care să faciliteze furnizarea, partajarea şi reutilizarea 

informaţiilor între sistemele de învăţământ şi care să ofere suport în personalizarea acestora.  

În domeniul managementului resurselor umane (MRU), cercetările privind folosirea de 

ontologii au atins diferite aspecte cum ar fi: managementul competenţelor, evaluarea 

performanţei umane pe bază de calificare, căutarea semantică în procesul de recrutare, crearea de 

modele de referinţă pentru dezvoltarea resurselor umane orientate spre competenţă, etc. 

Au fost cercetate şi dezvoltate diverse soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul 

sănătăţii, respectiv în domeniul managementului din sectorul medical, spitale şi alte instituţii de 

asistenţă medicală. Utilizarea ontologiilor s-a dovedit necesară pentru schimbul de cunoştinţe în 

domeniu, pentru a îmbunătăţi lucrări pentru reprezentarea activităţilor care implică întreaga 

gestionare a livrărilor în spitale, incluzând probleme organizatorice, categoriile de personal şi 

descrieri de echipamente specifice
 
. 

În Capitolul 3 “Domeniu de cunoştinţe pentru managementul medical” sunt 

prezentate aspectele generale şi specifice ale domeniului de cunoştinţe din MRUS, informaţii 

care reprezintă baza de cunoştinţe pentru sistemul de e-learning prototip. Aceste informaţii stau 

la baza identificării conceptelor de bază din domeniul de interes, proiectării şi realizării 

materialului educaţional, respectiv a obiectelor de învăţare livrate de sistem. Sunt identificate şi 

prezentate competenţe şi atribuţii ale managerilor de spital, elemente ce caracterizează profilul 

studentului, proiectat şi implementat în modelul ontologic prezentat în această teză.. 

Capitolul 4 „Evoluţia sistemelor de e-learning” prezintă obiectivele şi tendinţele 

sistemelor de e-learning, cu aspecte legate de importanţa dezvoltării acestora în contextul 

cerinţelor de cunoaştere impuse de noua societate, precum şi conforme cu noutăţile din 

tehnologia informaţională şi a comunicaţiilor. O secţiune importantă, care influenţează subiectul 
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lucrării o reprezintă personalizarea în e-learning, ca factor esenţial în realizarea materialelor de 

învăţare adecvate, solicitate şi aşteptate de către studenţi. 

Învăţarea, activitate indispensabilă în actuala societate bazată pe cunoaştere, este 

influenţată de modificări la nivel global, de creşterea competiţiei în toate mediile, de revoluţia 

tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor, respectiv de importanţa pe care o deţine folosirea 

calculatorului în reţea şi de nevoia transferului de cunoştinţe. Contextul şi cerinţele instruirii ia 

forme noi, învăţarea devenind mult mai flexibilă, accesibilă şi eficientă prin intermediul web-

ului.  

Dezvoltarea tehnologiilor pentru Internet, permite proiectarea unui sistem de învăţare, 

definit ca „instruire bazată pe web sau e-learning”, care are următoarele trăsături: interactivitate, 

colaborativitate, dinamism, accesibilitate, modularitate, multimedia. Termenul web semantic, 

defineşte noul web, care îmbunătăţeşte conţinutul informaţional cu semantică formală, oferind 

noi oportunităţi de navigare în spaţiul virtual. Noile tehnologii web semantic şi ontologia sunt 

utilizate în dezvoltarea sistemelor de e-learning cu scopul de a reprezenta modele şi de a gestiona 

resursele de învăţare într-un mod mai explicit şi eficient. Termenul “ontologie” apare în 

numeroase cercetări privind îmbunătăţirea învăţării, creşterea eficienţei acesteia prin metode 

variate. 

În România, conceptul de e-learning a pătruns destul de repede, iar primele realizări ale 

acestei noi tehnologii în educaţie şi în formarea continuă au fost în câteva universităţi din 

România şi în câteva firme din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Realizări în 

domeniul e-learning sunt portaluri destinate educaţiei preuniversitare şi universitare, precum şi 

portaluri dedicate educaţiei, respectiv formării continue în domenii specifice. 

Personalizarea, o abordare inovativă în sistemele e-learning, se referă la adaptarea 

învăţării funcţie de profilurile studenţilor, atât de diferite, ţinându-se cont de aspecte precum: 

studii anterioare, pregătire profesională, competenţe, deprinderi, preocupări, apartenenţe la 

diverse medii, stiluri de învăţare, obiective şi preferinţe, etc., cu scopul eficientizării învăţării. 

Personalizarea învăţării presupune învăţarea centrată pe student, profilul studentului fiind în 

obiectivul procesului de învăţare. 

În realizarea sistemului de e-learning s-au studiat şi aplicat componente de bază, 

tehnologii şi standarde necesare implementării. Obiectele de învăţare (Learning Objects – LO), 

aplicaţii software de mici dimensiuni, care pentru a include informaţii explicative sunt definite 

prin intermediul unor metadate, sunt elemente folosite pentru prezentarea de conţinut 

educaţional, ce pot fi reutilizate. Unul dintre cele mai importante standarde care stă la baza 

proiectării materialelor de învăţare este SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un 
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model de referinţă care face software-ul de e-learning durabil, reutilizabil, accesibil şi 

interoperabil cu alte software-uri. 

Eforturile de standardizare s-au focalizat pe interoperabilitatea dintre obiectele de 

învăţare (LO), sisteme de management ale e-learning (LMS) şi depozitele de obiecte 

educaţionale (LOR). Informaţiile referitoare la documente sunt gestionate în mod tradiţional prin 

utilizarea de metadate, accesibilitatea şi reutilizabilitatea resurselor depinzând astfel de calitatea 

şi disponibilitatea metadatelor. În dezvoltarea sistemului prototip propus de această lucrare s-a 

ţinut cont de standardele create de IEEE Learning Technology Standards Committee - LTSC, 

printre care şi ontologiile care oferă semantica pentru conţinutul educaţional. Furnizarea de acces 

personalizat la LO presupune existenţa unui profil pentru studentul care se instruieşte. Două 

dintre cele mai importante şi bine dezvoltate standarde privind construirea profilului studentului 

sunt IEEE LTSC’s Personal and Private Information (PAPI) Standard şi IMS Learner 

Information Package (LIP), care se referă la mai multe categorii de informaţii despre un 

participant la instruire.  

Tehnologii web semantice, cum ar fi Resource Description Format (RDF) sau RDF 

schema (RDFS), oferă posibilităţi aparte în personalizarea profilului student. Modelele RDF sunt 

folosite pentru a descrie resurse de învăţare, dar şi pentru descrierea studentului. Utilizarea RDF 

pentru a codifica datele de profil permite alegerea de elemente din mai multe scheme, de 

exemplu, PAPI şi IMS-LIP şi să rămână interoperabile cu alte sisteme RDF activate. Utilizarea 

RDF în scopul realizării de modele de date personalizate, specifice aplicaţiei, reprezintă tendinţa 

dominantă în modelarea studentului în viitor. 

Utilizarea web-ului semantic oferă un mediu evoluat de management al cunoştinţelor care 

conduce la învăţarea semi-automată cu ajutorul ontologiilor şi extragerea metadatelor prin 

tehnici statistice şi analize lingvistice.  

În aceasta lucrare de doctorat se propune integrarea tehnologiilor web-ului semantic cu 

domeniul managementului cunoştinţelor şi al e-learning pentru structurarea resurselor şi 

asigurarea interoperabilităţii semantice în domeniul medical. 

În consecinţă au fost elaborate o serie de instrumente pentru stocarea, căutarea şi 

regăsirea conţinuturilor semnificative şi contextualizate. Ontologiile favorizează aceste procese 

cu modele şi tehnici pentru reprezentarea, partajarea şi reutilizarea cunoştinţelor organizaţionale. 

Sistemele de management ale învăţării (LMS), care sunt sisteme software concepute 

pentru a sprijini instruirea şi predarea sunt folosite în realizarea de e-learning oferind suport 

pentru activităţile virtuale din procesele de învăţare şi instruire. Una dintre condiţiile impuse 

sistemelor LMS contemporane este personalizarea accesului studenţilor la obiecte de învăţare. 

Astăzi cele mai multe dintre LMS permit partajarea de documente, media, forumuri, bloguri, 
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marcaje, şi portofolii. Recent, instrumente de gestionare a cunoştinţelor au fost folosite pentru a 

îmbunătăţi activităţi de e-learning. Au fost studiate platformele de e-learning open source, cu 

scopul de a găsi platforma cea mai potrivită pentru a se extinde la una adaptivă. 

 Dintre sistemele LMS contemporane cele mai cunoscute, care oferă personalizarea 

accesului studenţilor la obiecte de învăţare, precum şi flexibilitatea de a li se potrivi cerinţelor a 

fost ales DOKEOS. 

Capitolul 5 „Folosirea ontologiilor în e-learning” prezintă tehnologiile noi, web 

semantic şi ontologii, care stau la baza sistemului de e-learning propus, precum şi rolul lor în 

realizarea sistemului. De asemenea, sunt prezentate metode şi metodologii recunoscute şi 

validate de literatura de specialitate şi care sunt folosite în realizarea ontologiei dezvoltate în 

acest proiect. Sunt descrise mediile adaptive, cu importanţa stilurilor de învăţare în 

personalizarea mediului de învăţare on-line. Dintre modelele de identificare stiluri de învăţare 

validate de literatura de specialitate sunt prezentate cele mai semnificative, respectiv modelul 

Felder şi Silverman care stă la baza definirii şi dezvoltării ontologiei profilului student al 

sistemului nostru prototip. Este descris procesul de modelare, respectiv modelarea profilului 

student, ce constituie o tehnologie foarte promiţătoare utilizată în personalizarea şi adaptivitatea 

sistemelor de e-learning în ultimul deceniu.  

Utilizarea ontologiilor pentru modelarea cunoştinţelor dintr-un anumit domeniu de 

interes, este un aspect cheie pentru integrarea de informaţii provenite din diferite surse, obiecte 

de învăţare, link-uri, site-uri web, pentru satisfacerea necesităţilor studenţilor corelate cu 

caracteristicile şi profilul acestora. Cercetări numeroase demonstrează utilitatea folosirii 

ontologiei în modelarea personalizării şi automatizarea mediului de e-learning. Astfel, se poate 

vorbi de modelarea profilului student având în vedere stilurile de învăţare şi alte aspecte care 

apar în contextul personalizării e-learning. Personalizarea presupune adaptarea învăţării pentru 

fiecare student, prin analiza cunoştinţelor, deprinderilor şi preferinţelor de învăţare individuale. 

Ontologiile sunt, de asemenea, utilizate pentru modelarea domeniilor educaţionale şi 

construirea, organizarea şi actualizarea resurselor specifice de învăţare (de exemplu profiluri ale 

studenţilor, căi de învăţare, obiecte de învăţare). Acestea pot fi utilizate pentru a descrie 

conţinutul materialelor de învăţare, contextul pedagogic şi structura. 

Pentru reprezentarea cunoştinţelor au fost concepute limbaje, numite ontologice, iar 

dintre
 
cele mai utilizate amintim: eXtensible Markup Language (XML), Resource Description 

Framework (RDF) şi Ontology Web Language (OWL). 

Dintre metodele şi metodologiile care au stat la bază definirii metodologiei proprii de 

dezvoltare a ontologiilor integrate în sistem sunt: metodologia propusă de Grüninger şi Fox
 
, 

metodologia lui Uschold şi King, Methontology (Fernández-López şi alţii) şi Metoda 101 (Noy şi 
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McGuinness). Methontology furnizează cele mai detaliate descrieri ale proceselor de dezvoltare 

ontologie de la zero, precum şi un set de tehnici. 

Adaptarea în e-learning este o nouă tendinţă de cercetare care personalizează procesul 

educaţional prin utilizarea sistemelor hipermedia de formare adaptivă (Adaptive Educational 

Systems - AEHS). Aceste sisteme încearcă să creeze un curs individualizat în acord cu 

caracteristicile personale cum ar fi: limba, vârsta, stil de învăţare, preferinţe, datele de studiu, 

obiective educaţionale. În acest fel, profesorii se aşteaptă să rezolve unele din problemele 

principale ale cursurilor web şi speră să obţină rezultate tot mai bune. 

Medii de învăţare adaptive (Adaptative Learning Environment - ALE) sunt capabile să: 

monitorizeze activităţile studenţilor săi, să le interpreteze pe baza unor modele specifice 

domeniului, să deducă cerinţele şi preferinţele studenţilor, să decidă ce cunoştinţe să ofere 

studenţilor, facilitând un proces de învăţare dinamic. 

Studenţii au moduri diferite de a învăţa şi de a prelucra informaţii, niveluri diferite de 

motivare, atitudini diferite cu privire la predare şi învăţare, precum şi răspunsuri diferite la medii 

specifice de clasă şi practici de instruire. Toate aceste aspecte diferenţiază abordarea învăţării şi 

au implicaţii în stilurile de învăţare ale studenţilor (metode caracteristice în prelucrarea 

informaţiilor). În acest sens, studii numeroase din ultimii ani prezintă preocupările privind 

crearea de medii educaţionale bazate pe stiluri de învăţare. 

Punctul esenţial al proiectării mediului de instruire personalizat propus în această lucrare 

constă în luarea în considerare a trăsăturilor/caracteristicilor studenţilor, respectiv a stilului de 

învăţare. În realizarea unei instruiri/învăţări mai eficiente, au fost dezvoltate materiale 

personalizate de învăţare on-line pentru a satisface nevoile individuale ale fiecărui student .  

Dintre modelele de reprezentare a stilului de învăţare de referinţă în literatura de 

specialitate amintim: Teoria lui Jung, modelul Kolb, modelul Felder şi Silverman
 
, modelul 

Herrmann
 
, modelul Honey şi Munford şi modelul Dunn şi Dunn. 

Stilul de învăţare dezvoltat de Felder şi Silverman, defineşte dimensiunile de învăţare: 

percepţia (senzorială/intuitivă), intrarea (vizuală/auditivă), procesarea (activă/reflexivă) şi 

înţelegerea (secvenţială/globală). Pentru fiecare dintre cele patru dimensiuni este identificat un 

stil. 

În ultimul deceniu, în numeroase cercetări, subiectul „modelarea profilului student” a 

ajuns la maturitate, iar în ultimii ani a devenit o tehnologie promiţătoare pentru a fi utilizată în 

personalizarea şi adaptivitatea sistemelor de e-learning. Modelarea profilului student este un 

proces dedicat pentru a reprezenta mai multe aspecte, cum ar fi analiza cognitivă a 

performanţelor studentului, identificarea cunoştinţelor anterioare şi dobândite, menţinerea 

memoriei episodice şi descrierea caracteristicilor de personalitate. 
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Un sistem adaptiv trebuie să fie capabil să gestioneze căi de învăţare specifice fiecărui 

student, să monitorizeze activităţile studentului, să interpreteze şi să deducă nevoile şi 

preferinţele acestora, pentru a facilita dinamica procesului de învăţare
 
. O soluţie la această 

provocare este tehnologia de modelare student care a fost introdusă în sistemele de îndrumare 

inteligente (ITS), dar utilizarea sa a fost extinsă la majoritatea aplicaţiilor curente software 

educaţional, care au ca scop să fie adaptive şi personalizate. 

Modelarea profilului student reprezintă procesul de colectare de informaţii relevante în 

scopul de a deduce starea cognitivă curentă a studentului şi să-l reprezinte, astfel încât să fie 

accesibile şi utile pentru sistemul tutorial pentru a oferi adaptarea. 

Modelul student, care stă la baza sistemul educaţional adaptiv, ghidează procesul de 

predare-învăţare şi oferă informaţii esenţiale despre fiecare student în parte realizând profilul 

acestuia şi determinând o experienţă de învăţare mai flexibilă şi mai adaptată la particularităţile 

acestuia. Datele astfel obţinute sunt necesare pentru furnizarea de conţinut educaţional adaptat 

corespunzător. 

Modelarea profilului student în sistemele adaptive se poate realiza luând în considerare 

stilul de învăţare al studenţilor sau prin monitorizarea comportamentului studentului în cadrul 

sistemului. Modelarea este una statică şi una dinamică. 

Modelarea statică, o primă etapă în construirea unui model student constă în selecţia 

caracteristicilor studenţilor, luate în considerare înainte de a avea loc procesul de învăţare, prin 

introducerea în chestionare/formulare şi rămân, de obicei, neschimbate pe tot parcursul sesiunii 

de învăţare. Modelul static este creat odată cu începerea procesului de instruire şi nu suferă 

modificări în timpul interacţiunii dintre student şi sistem. 

Modelul dinamic se referă la actualizarea permanentă a modelului student cu informaţii 

privind performanţele studentului şi a cunoştinţelor sale obţinute în timpul desfăşurării 

procesului de e-learning, stocate în mod dinamic în portofoliul studentului. Trăsăturile dinamice 

vin direct de la interacţiunile studentului cu sistemul şi sunt cele pe care sistemul le actualizează 

în mod constant în timpul sesiunilor de învăţare, bazat pe datele colectate. Prin urmare, 

provocarea este de a defini caracteristicile dinamice ale studentului care constituie baza pentru 

adaptarea sistemului la nevoile individuale ale fiecărui student. Aceste caracteristici includ 

cunoştinţe şi abilităţi, stiluri de învăţare şi preferinţe, factori afectivi şi cognitivi, factorii-meta 

cognitivi. 

Capitolul 6 „Procesul de dezvoltare a ontologiei sistemului de e-learning” prezintă 

etapele dezvoltării ontologiei sistemului de e-learning prototip, respectiv dezvoltarea unui model 

conceptual coerent realizat şi dezvoltat de la zero cu ajutorul mediului Protégé-OWL, conform 

metodologiilor: 101 Metoda şi Methontology. Este prezentat procesul de implementare a 
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ontologiei prin transformarea modelului conceptual într-un model formal, precum şi evaluarea şi 

validarea informaţiei dobândite reprezentate prin concepte şi relaţii între acestea. În acest capitol 

sunt prezentate componentele ontologice care stau la baza sistemului prototip de e-learning şi 

anume modelul student, modelul domeniului de interes (MRU) şi modelul procesului de învăţare 

şi cum contribuie acestea la implementarea conceptului de personalizare a învăţării. 

Definrea ontologiei sistemului prototip a parcurs procesele de dezvoltare, implementare 

şi evaluarea a ontologiei prin acţiuni precum:  

 analiza cerinţelor - cu identificarea de concepte, proprietăţi, relaţii şi axiome; 

 proiectarea modelului conceptual;  

 formalizarea ontologiei cu ajutorul aplicaţiei Protégé 4.3;  

 evaluarea ontologiei cu instrumentul de raţionament FacT++. 

Definirea ontologiei sistemului s-a realizat conform recomandărilor a două dintre 

metodologiile recunoscute şi validate de literatura de specialitate şi anume metodologia lui 101 

Metoda şi Methontology.  

Dezvoltarea ontologiei sistemului de e-learning propus, respectiv dezvoltarea unui model 

conceptual coerent s-a realizat şi dezvoltat de la zero, definindu-se două etape principale: 

achiziţia de cunoştinţe şi conceptualizarea.  

În urma analizei cerinţelor în realizarea unui model de instruire personalizat în domeniul 

MRU într-un spital, au fost identificate concepte, termeni care identifică cunoştinţele utile şi 

potenţial utilizabile în domeniul ales, precum şi semnificaţiile acestora. 

Această etapă coincide cu faza de achiziţie în care este construit un vocabular de termeni 

ce include, de asemenea, concepte necesare şi utilizabile în domeniu, semnificaţii; informaţii 

despre atribute sau despre valorile acestora; informaţii pentru descrierea conceptului în sine; 

informaţii referitoare la domeniul de cunoştinţe; atribute şi constante conexe; semnificaţia 

verbelor într-un mod declarativ; condiţii ce trebuie satisfăcute înainte de executarea unei acţiuni 

sau un set de condiţii care trebuie garantate după executarea unei acţiuni; reguli şi axiome. 

În dezvoltarea ontologiei, respectiv în faza de conceptualizare au fost organizate şi 

structurate informaţiile colectate în faza de achiziţie într-un model conceptual, prin reprezentări 

formale, model care descrie cerinţele şi soluţia sa în ceea ce priveşte vocabularul domeniului 

identificat. În proiectarea ontologiei, respectiv a modelului conceptual s-a ţinut cont de 

recomandările metodologiei Methondology. Mediul de dezvoltare a ontologiei a fost mediul 

Protégé-OWL, care este unul dintre cele mai răspândite medii de dezvoltare de ontologii. În 

dezvoltarea ontologiei s-a ţinut cont de ghidul de dezvoltare ontologii OWL cu ajutorul Protégé. 

Protégé-OWL se bazează pe un model logic care face posibilă descrierea conceptelor 

identificate. Conceptele complexe au fost construite prin definirea conceptelor simple. În plus, 
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modelul logic a permis utilizarea unui instrument de raţionament (reasoner) FacT++, care a 

ajutat la verificarea consistenţei afirmaţiilor şi definiţiilor ontologiei dezvoltate, precum şi la 

întreţinea unei ierarhii corecte. Instrumentul de raţionament, prin setul de reguli logice pe care le 

conţine, a contribuit la deducerea de noi informaţii despre concepte sau relaţii din ontologie, la 

validarea sau nu a unor axiome iniţiale. 

Pentru a transforma modelul conceptual, definit în etapa anterioară, într-un model formal, 

respectiv reprezentarea în mod explicit a conceptelor identificate într-o limbă oficială, în cazul 

nostru OWL-DL (Web Ontology Languag - Description Logic) s-au folosit sisteme de 

reprezentare logică a descrierii. 

Implementarea ontologiei dezvoltate s-a realizat cu aplicaţia Protégé 4.3, care are 

capacitatea de a traduce structura ontologiei în limbajul formal OWL (Ontology web Language). 

Ontologiile Protégé au fost exportate în formate RDF Schema (RDFS) şi Web Ontology 

Language (OWL), pentru a fi integrate în platforma open-source. 

În dezvoltarea ontologiei un rol important l-a avut definirea anumitor restricţii ale 

valorilor proprietăţilor considerate. Pentru rafinarea relaţiilor dintre concepte au fost definite 

expresii logice, numite axiome. Axiomele oferă un mod corect de a adăuga expresii logice 

ontologiei dezvoltate şi au fost folosite pentru a proiecta un mod explicit de exprimare a 

ontologiei noastre, respectiv pentru a defini sensul unor componente ale ontologiei, descriind 

relaţii complexe ce permit verificarea corectitudinii informaţiilor sau obţinerea de noi informaţii.  

Conform Methontology ontologia a trebuit evaluată, adică verificată şi validată informaţia 

dobândită, conceptualizată şi implementată. Verificarea ontologiei noastre a presupus un proces 

de garantare a corectitudinii ontologiei, a mediilor software asociate şi a documentaţiei întocmite 

pe parcursul ciclului ei de viaţă. Procesul de validare a putut garanta că ontologia, mediul 

software şi documentaţia corespund sistemului pe care se presupune că îl reprezintă.  

În acest sens, mediul Protégé a fost folosit pentru căutarea de inconsistenţe, lacune şi 

redundanţe în ontologia noastră, prin utilizarea unui instrument de raţionament (reasoner) 

FaCT++. Prin lansarea FaCT++ s-au verificat: coerenţa definiţiilor din ontologie, dacă 

conceptele descrise se potrivesc definiţiilor, dacă există concepte asociate în mod eronat sau 

există inconsistenț ă în definirea proprietăţilor de date sau proprietăţilor obiect. 

Instrumentul de raţionament FaCT++ ajută la menţinerea corectă a ierarhiei prin 

identificarea de inconsistenţe şi redundanţe, respectiv calculează automat ierarhia clasificată.  

Implementarea conceptului de personalizare a învăţării în sistemul de e-learning se 

realizează pornind de la modelul student construit în vederea determinării nivelului de cunoştinţe 

şi a identificării obiectivelor instruirii. Sistemul de e-learning întreţine modelul student actualizat 

şi colectează date pentru acest model din diverse surse.  
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Modelul student ghidează tot procesul de învăţare şi oferă informaţii esenţiale despre 

fiecare student în parte, realizând profilul acestuia şi determinând o instruire flexibilă şi adaptată 

particularităţilor acestuia. Acest model este construit de către sistem în mod incremental 

utilizând surse de date provenite de la student, din formularele oferite de sistem şi din 

interacţiunea student-sistem, structurate pe două direcţii şi anume: determinarea nivelului actual 

de cunoştinţe al studentului şi a obiectivelor ce trebuie atinse prin instruirea acestuia.  

Toate aceste tehnici, pentru determinarea cunoştinţelor actuale ale studentului şi a 

obiectivelor sale de instruire, conduc la construirea modelului student, un model static şi un 

model dinamic. Modelul static conţine informaţii despre următoarele: date de identificare cu 

caracter personal, stilul de învăţare, nivelul de instruire şi interesele (scopul) învăţării. Acestea 

nu se schimbă pe parcursul învăţării. Datele personale sunt obţinute la înscriere prin completarea 

unui formular. Modelul dinamic se actualizează pe măsură ce studentul avansează, acumulează 

noi cunoştinţe şi obţine rezultate în procesul de învăţare-instruire. Acesta se schimbă conform 

progresului de învăţare al studentului şi în urma interacţiunii cu sistemul. 

Modelarea profilului student a fost realizată cu ajutorul ontologiilor, respectiv cu 

instrumente specifice de dezvoltare şi implementare a acestora. Componentele profilului student, 

reprezentate prin clase, subclase, individualităţi, proprietăţi obiect, relaţii între acestea, definesc 

ontologia profilului. Aceasta ontologie a fost implementată cu ajutorul mediului de dezvoltare 

ontologii Protégé 4.3. Ontologiile Protégé pot fi exportate în formate diferite, inclusiv RDF 

Schema (RDFS) şi Web Ontology Language (OWL). 

Cerinţele studentului sunt îndeplinite prin livrarea de educaţie adaptată, respectiv prin 

oferirea de resurse de învăț are adaptate profilului, în urma identificării acestora pe perioada 

procesului de modelare a studentului
 
.  

Un atribut esenţial al profilului student, care a stat la baza personalizării procesului de 

învăţare, este stilul de învăţare. Stilul de învăţare pentru fiecare student este determinat automat 

pe baza rezultatelor unor prelucrări ontologice în baza unui chestionar de identificare stil, oferit 

studentului înainte de a începe instruirea. Analiza şi interpretarea textului introdus de către 

student se face conform ontologiei implementate în conformitate cu aspectele pedagogice ale 

modelului Felder şi Silverman, de către un motor OWL prezentat în capitolul 6. Stilul de 

învăţare pentru fiecare student este identificat şi salvat în profilul său. Sistemul prototip 

furnizează materialul de învăţare funcţie de preferinţele de învăţare ale studentului.  

Sistemul de e-learning compară rezultatele individuale ale studenţilor la testări cu 

cunoştinţele necesare din domeniu şi furnizează la sfârşitul procesului de instruire, rezultatele 

evaluării, precum şi sugestii (recomandări) pentru o instruire suplimentară. 
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Modelarea domeniului de cunoştinţe ales, managementul de resurse umane într-un spital 

universitar din România, într-un mod uşor de înţeles de către calculator, s-a realizat cu ajutorul 

ontologiilor. Acest proces a permis realizarea unor structuri necesare pentru personalizarea 

învăţării prin construirea, organizarea şi actualizarea resurselor de învăţare pe baza informaţiilor 

provenite de la profilul studentului şi din conţinutul educaţional furnizat de către obiectele de 

învăţare stocate în depozitele sistemului. Experienţele de e-learning sunt reprezentate prin 

secvenţe de obiecte de învăţare.  

Conceptele pe care trebuie să şi le însuşească studentul în procesul de învăţare au fost 

organizate într-o ontologie care reprezintă cunoştinţele domeniului ales. Modelarea cunoştinţelor 

acestui domeniu a constat în descompunea corpului de cunoştinţe din domeniul specific într-un 

set de elemente de cunoştinţe. Aceste elemente, numite diferit în literatură: concepte, elemente 

de cunoştinţe, obiective de învăţare, rezultate ale învăţării, reprezintă fragmente elementare de 

cunoştinţe sau informaţii. Mediul Protégé a fost utilizat pentru a dezvolta baza de cunoştinţe din 

domeniul MRU, conceptele de bază şi relaţiile dintre ele. 

Capitolul 7 „Sistem e-learning prototip bazat pe tehnologii semantice” prezintă 

realizarea sistemului de e-learning prototip, bazat pe tehnologii semantice pentru modelarea 

fluxului învăţării în domeniul MRU în sănătate. Acest sistem reprezintă un model ontologic care 

îşi propune să rezolve cerinţele de învăţare personalizată ale membrilor unei echipe de manageri 

dintr-o unitate medicală. În acest capitol este prezentată arhitectura sistemului prototip, 

componentele şi funcţionalităţile sale. De asemenea, este prezentată soluţia de implementare, 

respectiv infrastructura software bazată pe componenta ontologică dezvoltată în capitolul 6. Tot 

în acest capitol este prezentat un studiu de caz şi anume instruirea unui student cu studii 

medicale superioare care accede la postul de manager de spital. Sistemul de e-learning prototip a 

fost supus evaluării unui grup restrâns de membri ai echipei manageriale şi personal medical.  

Sistemul propune implementarea conceptului de personalizare prin luarea în considerare 

a aspectelor următoare: definirea profilului, cunoştinţele, stilul de învăţare, obiectivul învăţării, 

nivelul de instruire, obiectivul şi contextul studentului, precum şi formalizarea cunoştinţelor, 

competenţele studentului, evaluarea nivelului de instruire şi feedback-ul. Personalizarea constă 

din adaptarea materialelor educaţionale conform caracteristicilor personale, stilului de învăţare şi 

obiectivelor studentului. 

Sistemul propus are la bază modele şi anume: modelul student, modelul procesului de 

învăţare şi modelul domeniului de interes (MRU). Aceste modele au fost realizate cu ajutorul 

ontologiilor. Utilizarea de ontologii în proiectarea acestui sistem de e-learning are ca scop să 

asigure o bază cuprinzătoare şi sistematică de cunoştinţe, cu privire la competenţele şi 
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cunoştinţele necesare grupului ţintă, oferind o metodă de învăţare funcţie de profilul şi 

obiectivele studentului 

Sistemul de e-learning ajută la verificarea şi actualizarea cunoştinţelor, în funcţie de 

profilul studentului, cu noţiuni impuse de cerinţele poziţiei lui profesionale. Cunoştinţele oferite 

studenţilor sunt reprezentate din noţiuni de bază ale MRU şi informaţii specifice sistemului de 

sănătate. 

Sistemul prototip presupune existenţa unui cadru de învăţare (o platformă), pe care sunt 

implementate toate mecanismele şi conţinutul necesare în procesul de învăţare. Aceste sisteme 

necesită un număr mare de aplicaţii şi resurse care asigură atât comunicarea dintre furnizorul de 

instruire şi participanţii la procesul de învăţare cât şi accesul permanent la conţinutul de învăţare 

şi la evaluare on-line. 

Arhitectura sistemului educaţional inteligent bazat pe web este o arhitectură client-server 

pe trei straturi. 

Sistemul permite studentului să acceseze un set de concepte ale domeniului MRU, 

fiecărui concept fiindu-i asociată o descriere formală explicită. Odată alese conceptele ţintă de 

către student, sistemul declanşează procesul de instruire, prin evaluarea mai multor alternative, 

ce au ca obiectiv construirea unui curs adecvat, care să satisfacă atât nivelul de cunoştinţe iniţial 

al studentului, cât şi stilul de învăţare propriu fiecărui student (Stil de învăţare). 

Nucleul sistemului inteligent de e-learning este reprezentat de componenta „Ontologie” 

care joacă rolul unui depozit sistematic şi complet de cunoştinţe cu privire la competenţele 

grupului ţintă, conţinând concepte de bază ce permit aplicarea cunoştinţelor disponibile şi 

relaţiile lor cu alte concepte, instanţe şi proprietăţi.  

Modelul student permite determinarea nivelului de cunoştinţe actual al studentului, 

precum şi obiectivele pe care doreşte să le atingă şi prin instruire. Modelul student ghidează 

activitatea de formare a studenţilor şi este construit în mod incremental de către sistem prin 

utilizarea surselor de date provenite direct de la student şi din interacţiunea student-sistem. 

„Modulul de colectare / actualizare a datelor” creează şi menţine actualizat modelul student şi 

colectează date pentru acest model din surse diferite. Principala sursă statică de informaţii o 

reprezintă profilul studentului. Performanţele studentului şi informaţiile despre cunoştinţele 

căpătate în timpul procesului de învăţare sunt stocate în mod dinamic în portofoliul studentului şi 

servesc la actualizarea continuă a modelului student. 

Nivelul de cunoştinţe actual al studentului este evaluat de către sistem prin pre-testarea 

cunoştinţelor anterioare ale studentului, colectate prin teste de pre-evaluare şi pe baza 

rezultatelor obţinute în urma procesului de învăţare. Stilul de învăţare defineşte modalitatea prin 

care studentul preferă să înveţe şi poate fi adaptat în funcţie de capacităţile cognitive dezvoltate. 
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În funcţie de profilul şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de management pot 

avea acces la platforma de e-learning, în scopul de a obţine un program de învăţare personalizat 

bazat pe o ontologie specifică, precum şi pentru a obţine bibliografii care respectă cerinţele lor 

de învăţare. După furnizarea rezultatelor, profilul student este completat cu informaţii 

suplimentare în mod dinamic, realizându-se modelul student. Utilizând mecanismele proprii 

procesului de e-learning, sistemul poate stabili o legătură între conceptele ţintă alese de student, 

cu descrierea domeniului MRU şi cu nivelul actual de cunoştinţe al studentului, cu opţiunile, 

profilul şi preferinţele acestuia. Unităţi de învăţare (curs, lecţie, modul etc.) personalizate sunt 

lansate pe baza acestor concepte specifice din domeniului ales. 

Studentul parcurge unitatea de învăţare alocată şi obţine rezultate în urma evaluărilor 

pentru fiecare modul. Sistemul validează rezultatele intermediare, oferă sau nu posibilitatea 

studenţilor dreptul de a continua secvenţa de activităţi şi actualizează profilul acestora. Sistemul 

analizează conceptele cheie ale profilului studentului (de exemplu stilul de învăţare) şi oferă 

informaţii dinamice (link-uri specifice, referinţe etc.). Sistemul compară rezultatele individuale 

obţinute în urma testărilor cu cunoştinţele necesare specifice unui anumit domeniu, furnizând la 

sfârşitul procesului de formare a studentului un feedback cu sugestii (recomandări) pentru 

instruire suplimentară. 

Componenta de alocare a unităţii de învăţare împreună cu motorul web semantic 

analizează, încă de la autentificarea în sistem, contextul specific fiecărui membru al grupului 

ţintă şi, utilizând un algoritm intern bazat pe modelul datelor şi pe atribute ale studentului, 

determină cea mai bună cale de instruire personalizată pe care să o urmeze studentul, pentru 

maximizarea gradului de asimilare al cunoştinţelor. 

Componenta „Web semantic” este dezvoltată personalizat în jurul unui Motor web 

semantic RDF/OWL şi este capabilă să proceseze documente şi informaţii formatate RDF/OWL, 

pe baza modelului de instruire propus, realizând legăturile optime între resursele specifice, 

adaptate profilului student şi are rol de suport pentru componentele „Alocare a unităţii de 

învăţare” şi „Generare conţinut”. Datorită caracterului extensibil, motorul web semantic este 

capabil să ofere flexibilitate în manipularea schemelor RDF/OWL.  

Modelul funcţional al sistemului prototip are trei funcţionalităţi majore:  

 managementul conţinutului educaţional 

 construirea şi personalizarea conţinutului educaţional 

 managementul derulării unităţii de învăţare. 

Managementul conţinutului educaţional asigură crearea şi editarea conţinutului 

educaţional, încărcarea structurii OWL. 
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Construirea şi personalizarea conţinutului educaţional (unităţii de învăţare) are ca şi 

componente: pre-evaluarea, înscrierea şi înregistrarea studentului, crearea profilului studentului, 

compunerea unităţii de învăţare specifică studentului. 

Iniţializarea este procesul în care studentul accesează pentru prima data sistemul. În 

cadrul acestui proces, pe baza modelului propus de sistem şi al elementelor specifice studentului 

(cum ar fi: experienţa, certificări, stil de învăţare etc.) se realizează alocarea studentului a unui 

conţinut de instruire adecvat, personalizat. 

Managementul derulării procesului de învăţare (unităţii de învăţare) are drept 

componente: furnizarea de obiecte educaţionale, testarea, comunicarea, raportarea.  

Accesarea ulterioară este cel mai utilizat proces şi se aplică cazurilor în care studentul 

accesează sistemul, după ce s-a realizat iniţializarea. In cadrul acestui proces, pe baza modelului 

propus de sistem şi a elementelor specifice studentului(cum ar fi: nivelul alocat automat la 

iniţializare, stil de învăţare specific studentului) i se va furniza studentului conţinutul de instruire 

personalizat. 

Pentru implementarea procesului de e-learning descris mai sus într-o platformă reală s-a 

ales DOKEOS ca sistem de management al instruirii (LMS) open-source. Platforma de e-

learning utilizează tehnologii Linux Open Source şi elemente specifice de programare PHP şi 

RDF/OWL, ce asigură funcţii specifice LMS. Informaţiile persistente sunt stocate într-o singură 

bază de date MySQL. 

Platforma e-learning bazată pe tehnologia semantic web oferă instrumentele electronice 

necesare (e-learning) implementării unui nou mecanism de obţinere a informaţiilor relevante din 

Internet, oferind posibilitatea utilizării avantajului oferit de conţinutul web semantic şi de 

materiale multimedia (materiale în format electronic, linkuri, imagini, animaţii, sunet, film, etc.).  

Procesarea şi colectarea informaţiilor specifice semantic web (documente RDF/OWL 

create cu Protégé) se va realiza de către un modul/subcomponenta open source - biblioteci 

EasyRdf şi RDF API-PHP.  

Bibliotecile EasyRdf şi RDF API-PHP au permis programarea motorului semantic 

RDF/OWL, au realizat procesarea claselor şi a documentelor şi informaţiilor în conformitate cu 

modelul de instruire propus pentru sistem. Astfel au fost realizate legăturile optime între 

resursele specifice, oferind în final un grad ridicat de personalizare conţinutului livrat 

studentului. 

Motorul RDF/OWL încarcă sursa OWL care conţine arborele cu informaţii pe baza 

căruia se face determinarea stilului. Acest motor analizează cuvintele relevante şi determină pe 

baza lor, în mod automat, stilul de învăţare al studentului. 
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Modelul de instruire personalizat propus în această teză de doctorat, prin particularitatea 

sa, de a avea la bază o ontologie proprie dezvoltată, oferă semantică entităţilor şi relaţiilor din 

baza de date relaţională a LMS.  

În acest capitol este prezentat un studiu de caz, respectiv fluxul logic de acţiuni oferit de 

platforma electronică PEONTO pentru însuşirea de cunoştinţe specifice unei funcţii manageriale, 

pentru un student cu studii superioare medicale, care se instruieşte pentru postul de manager de 

spital, cu nivelul de instruire avansat, stilul de învăţare vizual/verbal şi cu alte caracteristici 

stocate în profilul său. Funcţie de profil şi conform cerinţelor sale de instruire, studentului i se 

alocă material educaţional corespunzător, aceasta fiind componenta de personalizare a sistemului 

prototip. Materialele de instruire propuse de sistem pot fi adrese web (site-uri specifice), precum 

şi documente stocate pe server: fişiere docx, pdf, ppt, pps, html, etc. 

Determinarea stilului de învăţare vizual/verbal sau activ/reflexiv a studentului s-a realizat 

prin două metode: (1) prin interpretarea ontologică a textului introdus de student într-o zonă 

definită în platformă şi (2) prin folosirea unui chestionar potrivit modelului Felder şi Silverman. 

Motorul RDF/OWL încarcă sursa OWL pentru a putea realiza logica de determinare 

automată a stilului studentului. Este determinat automat stilul de învăţare activ/reflexiv. Acesta 

este salvat în profilul studentului. Sistemul prototip oferă recomandări bibliografice, necesare 

completării profilului de cunoştinţe prin secţiunile următoare:  

 Secţiunea „Referinţe”, oferă informaţii specifice stilului de învăţare identificat la 

începutul instruirii de tipul: prezentări video, audio, site-uri specifice, fişiere text 

 Secţiunea „Bibliografie” permite accesul la informaţii prin intermediul cuvintelor 

cheie asociate competenţelor specifice funcţiei manageriale 

 Secţiunea „Glosar” oferă acces la informaţii specifice domeniului prin două 

componente: 

o Glosar local, care conţine concepte, expresii specifice domeniului managementul 

resurselor umane în domeniul medical 

o Dicţionarul WordNet inclus în platformă. 

Ontologia şi sistemul prototip au fost evaluate de un grup de experţi în domeniu, 

respectiv de membri ai personalului administrativ şi medical. Evaluarea a fost realizată în scopul 

de a obţine informaţii despre rolul şi necesitatea unei astfel de aplicaţii, precum şi despre 

corectitudinea şi claritatea ontologiei dezvoltate. 

În urma evaluării prin chestionar, a reieşit că modelul ontologic implementat contribuie la 

organizarea cunoştinţelor în domeniul managementului medical, ontologia dezvoltată clarifică 

conceptele şi relaţiile dintre conceptele identificate în domeniul managementului medical. 

Răspunsurile cu privire la aplicaţia de e-learning au fost pozitive, în sensul că aceasta a fost 



21 

 

considerată intuitivă, sistemul prototip oferă un sistem de învăţare personalizat, conform 

profilului studentului, necesar în actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor din domeniul 

managementului medical de către managerii unui spital. De asemenea se consideră că acest 

sistem propus poate duce la îmbunătăţirea activităţii manageriale şi la creşterea calităţii 

serviciilor medicale. 

Capitolul 8 „Concluzii” 

Domeniul de cercetare al tezei privind utilizarea tehnologiilor noi, web semantic şi 

ontologii, cu scopul dezvoltării unui model de învăţare / instruire personalizat, se dovedeşte unul 

important pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor / cunoaşterii într-un domeniu specific, 

managementul de resurse umane din sănătate din România (MRUS). Această lucrare de doctorat 

prezintă bazele teoriei educaţionale pentru conceperea de materiale eficiente de învăţare on-line 

şi bibliografii adaptate profilului student oferite de un model novator pentru dezvoltarea instruirii 

personalizată de tip on-line. Pe de altă parte, această teză de doctorat demonstrează utilitatea şi 

utilizarea tehnologiilor web 2.0 în realizarea sistemelor de e-learning. 

Sistemul de e-learning personalizat propus, bazat pe ontologii vine în sprijinul necesităţii 

de instruire a managerilor responsabili cu gestionarea resurselor umane într-un spital universitar, 

pentru care sunt necesare verificarea şi actualizarea cunoştinţelor cu noţiuni impuse de cerinţele 

poziţiei lor profesionale, corespunzător cu profilul, stilul de învăţare şi aşteptările acestora. 

Obiectivele acestui sistem sunt: învăţarea personalizată, material educaţional adaptat profilului 

student, reutilizarea resurselor educaţionale şi interoperabilitatea cu alte sisteme de e-learning, 

precum şi cu sisteme de MRU. 

Pentru formarea continuă a specialiştilor din domeniul MRUS, din unităţile medicale din 

România, nu există sisteme de tip e-learning personalizate bazate pe tehnologii avansate de tipul 

web semantic, respectiv ontologii specifice, având în centrul atenţiei profilul student. Modelul 

ontologic propus în această lucrare vine în întâmpinarea acestei limitări, precum şi a cerinţelor şi 

aşteptărilor specialiştilor din domeniu şi a sistemului medical din România. 

Folosirea ontologiilor a stat la baza procesului de modelare a componentelor sistemului şi 

anume: profilul student, domeniul de interes (MRUS), procesul de învăţare. Mediul extensibil şi 

flexibil Protégé a fost folosit în construirea ontologiilor care stau la baza sistemului prototip. 

Dintre metodele şi metodologiile care au stat la bază definirii metodologiei proprii de dezvoltare 

a ontologiilor definite sunt: metodologia propusă de Grüninger şi Fox
 
, metodologia lui Uschold 

şi King, Methontology (Fernández-López şi alţii) şi Metoda 101 (Noy şi McGuinness). 

Ontologiile Protégé au fost exportate în formate RDF (Resource Description Framework) şi 

OWL (Ontology Web Language). 
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Implementarea componentelor ontologice într-o platformă reală s-a realizat folosind un 

sistem de management al instruirii (LMS) open-source numit Dokeos. Rezultatele evaluării 

ontologiei şi ale sistemului prototip arată coerenţa şi fezabilitatea ontologiei dezvoltate, modelul 

ontologic implementat contribuind la organizarea cunoştinţelor în domeniul managementului 

medical, iar sistemul prototip vine în întâmpinarea cerinţelor managerilor din domeniul medical 

privind actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor din domeniul MRUS. 

Dintre soluţiile originale care se desprind din această teză de doctorat se evidenţiază: 

1. formularea unor considerente metodologice privind utilizarea modelării semantice în 

instruirea managerilor şi în învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

2. elaborarea unei mini-ontologii specifice managementului în domeniul medical, care să 

permită modelarea cunoştinţelor necesare grupului ţintă, managerii din acest domeniu. 

Acest lucru s-a realizat prin activităţi de identificare şi definire a caracteristicilor 

membrilor grupului ţintă, a profilului, a cerinţelor de instruire în domeniul MRUS şi prin 

identificarea şi achiziţia de cunoştinţe ale domeniului MRUS. Au fost concepute şi 

proiectate: modelul datelor pentru student, profilul manager, atribuţii manager corelate cu 

competenţele deduse, bibliografie recomandată conform cu nivelul de instruire şi stilul de 

învăţare al studentului; 

 dezvoltarea modelelor ontologice, ce stau la baza sistemului prototip: modelul 

student, modelul procesului de învăţare şi modelul domeniului de cunoştinţe 

(MRUS); 

3. definirea şi realizarea sistemului de e-learning bazat pe ontologiile dezvoltate şi  

prezentate la punctul 3, care are ca scop să potrivească nivelul de pregătire al unei 

persoane cu fondul de cunoştinţe necesar exercitării unei funcţii manageriale. Pornind de 

la arhitectura de bază a unei aplicaţii web s-a definit arhitectura sistemului prototip care 

conţine componentele specifice tipului de aplicaţie configurat şi proiectat anterior 

(modelele ontologice prezentate). Arhitectura sistemului este în măsură să sprijine 

activităţile de formare într-un mod interactiv, bazat pe web semantic prin componentele 

sale. 

4. implementarea şi testarea sistemului prototip de instruire bazat pe ontologii în vederea 

furnizării de conţinut educaţional personalizat. În implementarea soluţiei propuse s-a 

utilizat Apache ca server web ce rulează limbajul de programare PHP împreună cu 

bibliotecile EasyRdf (RDF Library for PHP) şi RAP RDF API-PHP. La nivelul serverului 

Apache rulează o serie de scripturi PHP specifice care oferă funcţionalităţi necesare 

susţinerii activităţii de instruire bazate pe semantic web. 
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5. integrarea sistemului cu platforme şi instrumente consacrate domeniului e-learning, în 

vederea obţinerii de informaţii relevante din Internet, oferind posibilitatea utilizării 

avantajului oferit de conţinutul semantic web şi de materiale în multe formate uzuale. 

Pentru a fi implementat procesul de e-learning descris anterior într-o platformă reală s-a 

ales DOKEOS, un LMS open-source. Componente specifice ale LMS sunt responsabile 

pentru funcţiile de management al conţinutului, de asigurare a suportului semantic şi de 

adaptare dinamică a conţinutului furnizat către student conform contextului acestuia. 

Integrarea elementelor specifice sistemului proiectat s-a realizat cu tehnologii Linux Open 

Source şi elemente specifice de programare PHP, precum  şi informaţiile RDF / OWL. 

Informaţiile persistente sunt stocate într-o singură bază de date MySQL. Dintre 

particularităţile sistemului amintim: 

 procesarea şi colectarea informaţiilor specifice semantic web (documente  RDF/OWL  

create cu Protégé) s-au realizat de către un motor semantic şi un modul / 

subcomponenta open source - biblioteci EasyRdf şi RDF API; 

  determinarea automată a stilului de învăţare s-a realizat folosind un motor semantic, 

care este încărcat de interpretorul PHP; 

 determinarea stilului de învăţare vizual/verbal sau activ/reflexiv a studentului s-a 

realizat prin două metode: (1) prin interpretarea textului introdus de student într-o 

zonă definită în platformă şi (2) prin folosirea unui chestionar. 

6. recomandarea de bibliografie personalizată diversă şi anume:  

 material educaţional de tipul: prezentări video, audio, site-uri specifice, fişiere text);  

 bibliografie relevantă în documentarea domeniilor de competenţe pentru un manager 

de spital, prin intermediul cuvintelor cheie (adrese web şi documentaţie selectată);  

 informaţii specifice domeniului prin componenta de tip Glosar Local care conţine 

concepte, expresii specifice domeniului managementul resurselor umane în domeniul 

medical şi dicţionarul WordNet inclus în platformă. 

Prin realizarea acestui sistem prototip s-au creat premizele existenţei unei baze de 

cunoştinţe, ce poate fi pusă în comun în medii similare celui ce a fost investigat, ce poate fi un 

instrument puternic pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de MRU a echipei manageriale din 

spitale şi centre medicale.  

Scopul şi originalitatea tezei de doctorat constau în implementarea unei abordări noi de 

instruire personalizată de tip on-line (formarea continuă) pentru managerii din sistemul de 

sănătate, bazată pe tehnologii moderne de e-learning şi ontologii specifice, într-un domeniu de 

mare interes cum este domeniul sănătăţii.  
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În viitor, ne-am propus dezvoltarea ontologiei definite în stagiul doctoral, respectiv a 

sistemului prototip propus, prin continuarea cercetării şi prin integrarea lor într-un mediu real 

specific unor spitale de tipul celui investigat.  

Punerea în aplicare şi utilizarea modelului de învăţare de tip on-line, într-un mediu real, 

respectiv în cadrul unui spital universitar, va necesita o fază pilot de testare (pentru a detecta, 

evalua şi corecta erorile apărute pe perioada folosirii) şi mai târziu o fază de integrare cu resurse 

disponibile IT şi ERP folosite în spitale. Vom măsura nivelul de satisfacţie al părţilor interesate 

prin intermediul unor chestionare.  

În urma cercetărilor şi investigaţiilor făcute în domeniul ales, pe parcursul derulării 

acestei teze de doctorat, s-a desprins necesitatea de eforturi suplimentare pentru punerea în 

aplicare a politicilor noi de formare şi dezvoltare profesională a personalului managerial din 

sistemul medical, un sistem dinamic şi complex, care are nevoie de eficienţă şi modernizare, 

pentru a răspunde cerinţelor publice de sănătate în contextul economic, social şi politic al 

României. 

 


