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Acces la tehnologie 

MSDN Academic Alliance 
Programul de facto de acces la software de la Microsoft în universități, este 
MSDN Academic Alliance. 
 
MSDN Academic Alliance este un program ce oferă acces catedrelor cu 
specializări în Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică (STIM) și Design 
(D) acces la software Microsoft în scopuri educaționale și de cercetare. 
 
Prin acest program încurajăm studenții și profesorii să utilizeze gratuit 
acest software atât în laboratoarele instituțiilor cât și la domiciliu, în 
aceleași scopuri non-lucrative.  
 
Programul are două componente Developer Academic Alliance (pentru 
specializări STIM) și Designer Academic Alliance (pentru catedrele cu 
specializări în Vizualizare, Ilustrare, Design și Arte, pe scurt VIDA).  
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 Prin Developer Academic Alliance, catedrele au acces la cele mai noi 
sisteme de operare (Windows Vista, Windows Server 2008 dar și versiuni 
anterioare), platforme server (e.g., Windows 2008 HPC Server 2008, Office 
SharePoint Server 2007, SQL Server 2008, Exchange Server 2007, Internet 
Security and Acceleration (ISA) Server 2006 și altele), câteva dintre 
aplicațiile Microsoft Office (Project, Visio, Groove, InfoPath, OneNote, 
Access) și unelte de design și development (Expression Studio 2, Visual 
Studio 2008). 

 Prin Designer Academic Alliance, catedrele au acces la un subset din 
oferta Developer Academic Alliance, beneficiile fiind centrate pe 
sistemele de operare desktop și server (Windows Vista, Windows Server), 
serverul de baze de date (SQL Server 2008), câteva dintre aplicațiile 
Office (Project, Visio) și uneltele de design și de dezvoltare (Expression 
Studio 2, Visual Studio 2008). 

 O comparație de principiu între cele două componente este disponibilă pe 
http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/bb676724.aspx.  

 MSDN Academic Alliance oferă acces permanent (acces și la versiuni 
anterioare) și continuu (acces la versiuni beta) la tehnologie. 

 
Pentru distribuția de software oferim membrilor MSDN Academic Alliance o 
licență ELMS (e-academy License Management System) prin care catedrele își 
pot instala un centru de descărcare pentru studenți și profesori. Programul 
este popular, cu peste 40.000 de descărcări de software în anul universitar 
2007-2008. 
 
Detalii suplimentare: www.microsoft.ro/educatie/acces/msdnaa.  

Alte programe de acces 
Accesul profesorilor la software este posibil și prin programul Faculty 
Connection, descris mai jos. Alte programe de acces pentru studenți, descrise 
în Ghidul Studentului, sunt DreamSpark și Academic Resource Kit. 
 
Dacă sunteți interesați de acces la familia de tehnologii Microsoft Dynamics 
pentru aplicații de business, considerați înregistrarea gratuită în programul 
Dynamics Academic Alliance, pentru a obține acces la aplicații cum sunt 
Dynamics CRM, Dynamics NAV sau Dynamics AX. 

Predare 

Academic Resource Center și Faculty Connection 
Academic Resource Center este o colecție extraordinară de resurse 
educaționale, denumite generic obiecte, e.g., prezentări, materiale de curs 
și de la laborator, teste. Sunt mii de obiecte găzduite pe Academic Resource 
Center (și zeci de mii de descărcări care le evidențiază utilitatea), 
clasificate pe domenii de specialitate (e.g., compilatoare, limbaje și medii 
de execuție, jocuri și grafică, inginerie software, mobilitate, sisteme de 
operare, rețele, sisteme embedded, robotică). Nu numai că Academic Resource 

http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/bb676724.aspx
http://www.microsoft.ro/educatie/acces/msdnaa
http://www.dreamspark.ro/
http://www.microsoft.ro/ark
http://www.microsoft.com/dynamics
http://www.microsoft.com/education/academic_alliance.mspx
http://www.academicresourcecenter.net/
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Center este principala sursă pentru materiale de curriculum la Microsoft dar 
funcțiile expuse – căutare, revizuire, descărcare și încărcare de conținut – 
transformă colecția într-una bine poziționată pentru creștere și, în același 
timp, utilizare, pentru viitor. 
 
Exemple de obiecte: 
 Software Entrepreneurship for Students, 

www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7042, un curs ce 
oferă informații de bază despre economia dezvoltării software și formării 
de startup-uri; 

 Windows Operating System Internals Curriculum Resource Kit (CRK), 
https://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6191, 
materiale de predare Windows (despre detaliile de implementare a 
sistemului de operare), cu cod sursă Windows Kernel asociat (proiectul 
Windows Research Kernel); 

 Introducere în domeniul Application Lifecycle Manangement (ALM) și 
training Visual Studio Team System (soluția de la Microsoft pentru ALM), 
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7461, 
colecție de module (capitole de curs), laboratoare și scripturi. 

 Business Intelligence on the Microsoft Platform, 
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6326, curs 
introductiv de Business Intelligence folosind tehnologii de la Microsoft. 

 Security Teaching, 
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6636, o 
colecție formată din 11 obiecte în Academic Resource Center, ce constituie 
o resursă de învățare și de predare pertinentă în domeniul dezvoltării de 
cod sigur.  

 Introduction to Embedded Systems using Windows Embedded CE, 
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7435, un 
textbook, un set de slide-uri pentru fiecare capitol al cărții și exemple 
de cod și exerciții de laborator pentru disciplinele de sisteme embedded. 

 Introduction to Web Design Using Microsoft® Expression, 
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7379, curs de 
Web Design pentru începători. 

 
Faculty Connection este un program ce adresează și unifică accesul 
profesorilor la software, știri și mii de resurse educaționale cum sunt 
articole, prezentări, materiale de curs și de laborator. Programul integrează 
MSDN Academic Alliance, Academic Resource Center, funcții de colaborare între 
membri și un instrument de comunicare a evenimentelor și oportunităților de 
la Microsoft. 
 
În afară de materialele publicate pe Academic Resource Center (ARC), în 
Faculty Connection sunt referite programe implementate în parteneriat cu 
universități (și ale căror resurse sunt stocate în alte locații decât ARC), 
cum sunt: 
 

http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7042
https://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6191
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7461
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6326
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6636
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7435
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=7379
http://www.microsoft.com/faculty
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 HPC++ CompFin Lab, laborator ce integrează Windows HPC Server, o bază de 
date centrală cu date de producție (din scenarii reale) și unelte de 
productivitate de la Microsoft. Laboratorul poate fi utilizat în cursuri 
la universitate, găzduind servicii pentru publicarea, execuția și 
managementul calculului de modele financiare. Detaliile tehnice ale 
laboratorului și scenariile în care poate fi utilizat sunt prezentate pe 
http://labs.microsofthpc.net. 

 Microsoft Enterprise Consortium, un program comun al Universității din 
Arkansas (Colegiul de Afaceri Sam M. Walton) și Microsoft. Scopul acestui 
parteneriat este de a oferi comunității academice acces la seturi de date 
foarte mari, obținute în scenarii reale, pentru predare și cercetare. 
Seturile de date pot fi utilizate în domenii cum sunt business 
intelligence, data mining, și data warehousing, de către profesori și 
cercetători. Datele curente sunt obținute de la Sam's Club, Dillard's 
Department Stores, Frozen Foods, Inc. și Hallux Productions. Date tehnice 
și informații pentru înregistrarea în program sunt disponibile pe 
http://www.microsoft4me.com/faculty/resource_EnterpriseData/index.htm.  

 Windows Embedded Academic Program (WEMAP), program lansat în anul 
universitar 2006-2007 odată cu Windows Embedded CE 6.0, program creat 
pentru a încuraja și a sprijini în educație utilizarea tehnologiile 
embedded Windows, subiect de cercetare și dezvoltare mai bine de 10 ani în 
Microsoft. Programul include resurse de învățare despre dezvoltarea pe 
sisteme embedded, incluzând aici curriculum academic, acces la hardware cu 
costuri reduse și competiții studențești. Detalii disponibile pe 
http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/aa731249.aspx.  

 Windows Academic Program, program adresat comunității academice ce include 
acces la concepte, cod și proiecte utile pentru a integra tehnologii 
Windows kernel în predare și cercetare. Detalii pe 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/windowsacademic.  

 „C# Yellow Book”, www.csharpcourse.com, o carte gratuită de C# scrisă de 
Rob Miles, profesor la Universitatea din Hull, ce în cele 185 de pagini 
acoperă o plajă largă de informații, de la construcții în limbaj la 
interfețe utilizator și încapsularea logicii aplicații în obiecte de 
business. 

 Cartea „Introducere în .NET Framework”, www.microsoft.ro/educatie/cursnet, 
scrisă de un grup de profesori de liceu din specializarea informatică, 
beneficiind de sponsorizare și consultanță din partea Microsoft și a 
H.P.C. Consulting. Manualul este valoros în primul rând pentru elevi și 
profesori de liceu  dar și începători în .NET Framework. 

 
Folosiți Faculty Connection și, implicit, Academic Resource Center pentru a 
sta în contact cu noutățile pentru profesori de la Microsoft și vizitați 
www.microsoft.com/faculty pentru înregistrare. Pentru a obține coduri de 
înregistrare cu statut de profesor, vă rugăm să ne contactați. 

http://labs.microsofthpc.net/
http://labs.microsofthpc.net/
http://www.microsoft.com/education/facultyconnection/articles/articledetails.aspx?cid=809&c1=en-us&c2=0
http://www.microsoft4me.com/faculty/resource_EnterpriseData/index.htm
http://www.microsoft.com/romania/educatie/profesori/wemap.mspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/embedded/aa731249.aspx
http://www.microsoft.com/romania/educatie/profesori/wap.mspx
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/windowsacademic
http://www.csharpcourse.com/
http://www.microsoft.ro/educatie/cursnet/default.mspx
http://www.microsoft.com/faculty
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IT Academy 
IT Academy este un program de training intensiv al produselor și 
tehnologiilor de la Microsoft, ce poate fi implementat de către licee și 
universități.  
 
Microsoft pune la dispoziție cadrul de organizare a acestor cursuri (e.g. 
formatul cursurilor și laboratoarelor, cerințe tehnice), instrumente (e.g., 
Learning Management System), curricula (dezvoltată de Microsoft Learning) și 
licențe software pentru desfășurare. Instituțiile formează instructori  și 
organizează training Microsoft. 
 
Mai multe detalii despre program pot fi obținute de pe 
www.microsoft.com/education/msitacademy.  

IT Academy Student Pass 
IT Academy Student Pass reprezintă o colecție de cursuri în format e-learning 
pentru studenții ce sunt interesați să îți extindă cunoștințele tehnice de 
dezvoltare sau administrare IT cu tehnologii Microsoft.  
 
Cursurile sunt oferite gratuit studenților ce pot fi verificați. Astăzi, 
studenții ce au acces la MSDN Academic Alliance (ELMS) sau DreamSpark sau 
care se înregistrează pentru Imagine Cup au acces la IT Academy Student Pass. 
 
Aprofundarea acestor cursuri ajută la obținerea de certificări tehnice de la 
Microsoft. IT Academy Student Pass este, probabil, cel mai convenabil mod 
prin care studenții pot începe pregătirea pentru susținerea unui examen de 
certificare. Mai multe despre certificări de pe 
www.microsoft.com/learning/mcp/default.mspx.  
 
Cele 5 direcții de certificare (urmărite și prin cursurile IT Academy Student 
Pass) sunt: 
 
1. Dezvoltator Windows 
2. Dezvoltator Web 
3. Dezvoltator de baze de date 
4. Administrator de sistem Windows Server  
5. Administrator de sistem Windows Client  
 
Asemănări între diferitele cursuri disponibile în IT Academy Student Pass: 
 

 Între 12 și 22 de ore de conținut, centrate pe informațiile de bază pe 
care un student trebuie să le obțină pentru a-și forma o imagine clară 
despre produs/tehnologie și posibilități de întrebuințare; 

 Toate cursurile sunt bine structurate pentru învățare/aprofundare, cu alte 
cuvinte cine dorește să învețe va aprecia modul în care informațiile sunt 
prezentate; 

 Din punct de vedere didactic, aceste informații așează fundația pentru o 
pregătire de succes în obținerea unei certificări tehnice. Cursurile IT 

http://www.microsoft.com/education/msitacademy
http://www.microsoft.com/learning/mcp/default.mspx
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Academy Student Pass pot fi relaționate cu activități de practică și alte 
cursuri (e.g., cele de la școală) pentru obținerea unei certificări. 

 
Unele cursuri diferă de altele, în funcție de tehnologia adresată și de 
obiective: 
 
 Unele cursuri sunt prezentate doar în format text; 
 Unele au laboratoare (mașini virtuale) asociate; 

 Unele au teste de măsurare a progresului incorporate; 
 Nu toate cursurile tratează cele mai noi tehnologii. 
 
Obțineți de pe www.microsoft.com/education/msitacademy/itastudentpass.mspx 
detalii suplimentare.  

Conferințe și seminarii  
Ocazional, organizăm Academic Days, o conferință pentru profesori în care 
anunțăm cele mai noi inițiative pentru mediul educațional. Academic Days a 
început ca o conferință regională Microsoft (până în 2006) și a continuat ca 
o conferință națională în 2007.  
 
Organizăm un număr de seminarii pentru profesori în fiecare an universitar, 
cu scopul de a oferi cadrelor didactice informații avansate despre tehnologii 
Microsoft, locul acestora în domenii de specialitate și relevanța pentru 
educație și/sau cercetare.  
 
Cele mai recente astfel de seminarii au fost dedicate platformei Microsoft 
(RoEduNet) și domeniului Business Intelligence și programului Microsoft 
Enterprise Consortium. 
 
Alte metode de interacțiune cu studenți și profesori sunt participarea în 
conferințe naționale și invitarea specialiștilor de la Microsoft și parteneri 
în cursuri de specialitate în universități. Dacă aveți propuneri în acest 
sens sau dacă am putea ajuta cu resurse într-o anumită disciplină, vă rugăm 
să ne contactați. 

Stagii de practică pentru studenți 
Dacă sunteți în căutarea unor stagii de practică pentru studenții dvs. 
considerați și programul Student to Business (S2B), inițiativă de conectare a 
comunității de studenți cu clienți și parteneri Microsoft, în scopul 
creșterii experienței practice a studenților și a soluționării unora dintre 
problemele de resurse umane cu care industria software locală se confruntă 
azi. Consultați Ghidul Studentului pentru mai multe detalii.  

http://www.microsoft.com/education/msitacademy/itastudentpass.mspx
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Cercetare 

Conferințe și competiții 
Ocazional, sponsorizăm competiții, conferințe și alte tipuri de evenimente 
găzduite de către universitățile din România, ca o măsură de sprijin a 
cercetării științifice și a colaborării în comunitatea științifică locală. 
Competiții și conferințe sponsorizate recent: Hard and Soft 2008, RoEduNet 
International Conference 2008, ICCP 2008, ROCHI 2008 și SYNASC 2008. 
 
Vă rugăm să ne contactați pentru propuneri de sponsorizare. 

Microsoft Research și colaborarea în Europa 
Centrul din Cambridge al Microsoft implementează anual PhD Scholarship 
Programme, stagii pentru studenți doctoranzi și alte activități colaborative 
în relație cu universitățile europene. Obțineți mai multe detalii despre 
aceste premii de pe http://research.microsoft.com/en-
us/collaboration/global/europe/europe-awards.aspx. 
 
Pentru colaborare cu unități de cercetare ale Microsoft în Europa, 
considerați http://research.microsoft.com/en-
us/collaboration/global/europe/default.aspx. Studii de caz sunt disponibile 
pe acest sit.  

Instrumente 

Instrumente utile de prezentate în activități didactice 
 Utilizați gratuit Microsoft Research Academic Conference Management 

Service când veți organiza următoarea conferință în universitate. Acest 
instrument a fost utilizat deja cu succes în organizarea ACM SIGMOD, ACM 

SIGKDD, VLDB, ACM SIGCHI, UAI, IEEE ICDE, STOC, SODA; 
 Pentru publicarea și monitorizarea conținutului dvs. în format e-learning, 

puteți utiliza SharePoint Learning Kit (SLK), o extensie peste Windows 
SharePoint Services (serviciu disponibil în Windows Server). SLK este o 
soluție certificată SCORM (1.2, 2004), permite utilizatorilor să stocheze 
și să gestioneze conținut creat în biblioteci de documente SharePoint și 
permite fluxuri de utilizare centrate pe instructor sau participanții la 
cursuri. Pentru particularizare, aveți acces la codul sursă; 

 pptPlex, o alternativă de navigare la stilul liniar de prezentare, bazată 
pe tehnologii de zoom. Prototip dezvoltat de către Microsoft Office Labs; 

 ZoomIt, instrument de zoom și adnotare pentru prezentări tehnice cu 
demonstrații de aplicații; 

 Feed-uri RSS de la Microsoft Research: știri, software și publicații. 

Alte instrumente cu relevanță pentru educație 
 Microsoft Robotics Developer Studio, instrument gratuit adresat 

entuziaștilor și dezvoltatorilor pentru crearea de aplicații de robotică, 
pentru o varietate de platforme hardware; 

http://www.hardandsoft.ro/
http://conference.cluj.roedu.net/
http://conference.cluj.roedu.net/
http://conference.cluj.roedu.net/
http://www.cv.utcluj.ro/iccp2008/index.php/home.html
http://rochi.utcluj.ro/
http://synasc08.info.uvt.ro/
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/apply-europe.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/apply-europe.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/apply-europe.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/europe-awards.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/europe-awards.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/default.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/europe/default.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/casestudies.aspx
http://cmt.research.microsoft.com/cmt/
http://cmt.research.microsoft.com/cmt/
http://cmt.research.microsoft.com/cmt/
http://www.codeplex.com/slk
http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/default.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897434.aspx
http://research.microsoft.com/rss/news.xml
http://research.microsoft.com/rss/downloads.xml
http://research.microsoft.com/rss/publications.xml
http://msdn.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx
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 www.RoboChamps.com, un concurs în care participanții îți pot programa 
propriul robot pentru provocări în RoboChamps League; 

 XNA, software, servicii, resurse și comunități centrate pe succesul 
dezvoltatorilor de jocuri pe platforme Microsoft (Windows, Xbox); 

 Microsoft Popfly, o unealtă ușor de utilizat pentru crearea de mashup-uri 
și gadget-uri (pentru Windows Vista sau online); 

 SmallBasic, un limbaj de programare simplificat și ușor de utilizat, 
într0un mediu de dezvoltare prietenos. Small Basic ajută în primul rând 
începătorii să descopere tainele programării; 

 MSDN Kid’s Corner, articole, cărți electronice și cursuri pentru copii ce 
sunt interesați să învețe despre software și programarea calculatoarelor; 

 Virtual Earth, lumea în 3D (instalați aplicația de vizualizare 3D în 
navigatorul Web); 

 WorldWide Telescope, permite computerului să funcționeze ca un telescop 
virtual, oferind acces la o colecție de imagini realizate cu câteva dintre 
cele mai performante telescoape astronomice din lume; 

 PhotoSynth, unealtă de constituire de scene 3D pornind de la fotografii 
digitale panoramice; 

 Surface – platforma de la Microsoft pentru surface computing; 
 TabletPC și aplicații pentru educație – dacă dețineți un TabletPC, 

descărcați aceste aplicații pentru educație, în scenarii cum sunt 
compunere de muzică, scriere de ecuații, ilustrastrare de fenomene fizice 
ș.a.; 

 Boku, un limbaj de programare vizual pentru crearea de lumi 3D interactice 
și jocuri; 

 Microsoft Research AutoCollage 2008, colaj creat automat din fotografii. 

Contact 
 
Todi Pruteanu 
Platform Strategy 
Microsoft România 
 
todi.pruteanu@microsoft.com 
http://studentclub.ro/todi  
 
Studenții dvs. pot intra în legătură cu facilitatorii acestor programe pe 
www.studentclub.ro.  

http://www.robochamps.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/xna/default.aspx
http://www.popfly.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/devlabs/cc950524.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/bb308754.aspx
http://maps.live.com/
http://www.worldwidetelescope.org/
http://photosynth.net/
http://www.microsoft.com/surface
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/tabletpc.mspx
http://research.microsoft.com/projects/boku/
http://research.microsoft.com/AutoCollage/Default.aspx
mailto:todi.pruteanu@microsoft.com
http://studentclub.ro/todi
http://www.studentclub.ro/

