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CTANM - Centrul de Tehnologii Avansate este un centru de cercetare și instruire al 

Universității POLITEHNICA din București în care activează în principal cadre 

didactice și personal tehnic și administrativ din Departamentul Tehnologia 

Construcțiilor de Mașini. 

Inființat în anul 1996, Centrul de Tehnologii Avansate CTANM a fost implicat în 

realizarea a peste 50 de proiecte de cercetare dezvoltare cu finanțare publică  sau 

privată. 

CTANM este un centru de cercetare autorizat National Instruments; membrii 

colectivului detin certificari CLD(NI Certified LabVIEW Developer), CLAD (NI 

Certified LabVIEW Associate Developer). 

CTANM este unul din cele patru organizaţii certificat de Agenţia Naţionala pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale ca centru de 

excelenţă în învăţământul vocaţional. 

Laboratorul E-Learning acţionează pe planul implementării şi dezvoltării procedurilor 

învăţământului la distanţă în domeniul universitar şi vocaţional si are o dezvoltată 

bază didactică, ce include hardware perfomant de ultimă generaţie, precum şi 

programe de calculator şi platforme e-Learning de calitate. Cercetătorii şi instructorii 

ce activează în cadrul laboratorului posedă competenţe în domeniu la nivel ridicat. 

Trei dintre aceştia sunt certificaţi ca net-traineri de Sheffield University (Marea 

Britanie) în urma promovării unui curs de specialitate. 

Laboratorul e-Learning organizează şi deţine drepturile intelectuale pentru varianta în 

limba română a cursului Net-Trainer, dezvoltat de un consorţiu de zece ţări europene. 

 

Rezultatele cercetarii sunt valorificate in principal prin implementarea urmatoarelor 

tipuri de activitati: 

• Dezvoltarea de soluții tehnice bazate pe platformele hardware și software 

National Instruments în vederea implementării conceptului de dezvoltare 

durabilă în domeniile de interes național. 

• Implementarea laboratoarelor la distanță în vederea dezvoltării competențelor 

transversale în domeniul ingineriei industriale din învățământul universitar. 

• Convertirea conţinutului didactic din formatul tradiţional în format e-Learning 

(authoring); 

• Proiectarea activităţilor didactice efectuate de cursanţi în conformitate cu 

specificul e-Learningului; 

• Proiectarea activităţilor de evaluare a competenţelor dobândite de cursanţi în 

conformitate cu specificul e-Learningului; 

• Instalarea platformelor e-Learning (de exemplu, Moodle) pe server; 

• Testarea şi implementarea cursurilor pe platforme e-Learning; 

• Conceperea şi gestionarea modulelor cursurilor pe platforme e-Learning; 

• Generarea şi interpretarea rapoartelor de activitate ale cursanţilor pe platforme 

e-Learning; 

• Instruirea tutorilor în utilizarea platformelor e-Learning; 



• Monitorizarea activităţilor pe platforme e-Learning; 

• Administrarea platformelor e-Learning; 

• Asistenţă tehnică la utilizarea platformelor e-Learning; 

• Găzduire şi întreţinere portaluri e-Learning; 

• Proiectare şi dezvoltare web. 
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