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Acces la tehnologie 

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. 
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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).  

 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.  

DreamSpark 
DreamSpark este un program prin care oferim gratuit acces elevilor și 
studenților la software profesional Microsoft. Oferta curentă include acces 
la Windows Server 2008, Visual Studio 2008, SQL Server 2008, Expression 
Studio 2, Visual Studio 2008 și alte platforme și unelte. 
 
Pentru a avea acces la software prin DreamSpark, calitatea de elev sau 
student trebuie să poată fi verificată online și lucrăm în România cu 
parteneri cu ajutorul cărora să realizăm aceste verificări. 
 
Primul partener în România este ISIC (International Student Identity Card). 
Astăzi sunt câteva zeci de mii de beneficiari ISIC în România. 
 
Dacă sunteți membru ISIC, obțineți acces la DreamSpark astfel: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/academic/bb676724.aspx
http://www.microsoft.ro/educatie/acces/msdnaa
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1. Via www.dreamspark.ro ajungeți pe http://downloads.channel8.msdn.com; 
2. Vă autenficați gratuit cu un Windows Live ID; 
3. Selectați România și selectați ISIC drept metodă de verificare;  
4. Introduceți numărul cardului ISIC;  
5. Dacă autorizarea are loc cu succes, aveți acces imediat la tehnologia 

inclusă în DreamSpark.  
 
Pentru a deveni membri ISIC, vizitați www.isic.ro.  
 
Oferta DreamSpark astăzi este un subset din ceea ce este disponibil prin MSDN 
Academic Alliance. Cele două programe vor co-exista în paralel și vor servi 
în două scopuri diferite: 
 
 Studenții din specializările STIM-D vor continua să obțină acces gratuit 

la software prin MSDN Academic Alliance, prin centrele de descărcare din 
catedre; 

 Toți ceilalți elevi și studenți au acum acces gratuit la software prin 
DreamSpark, folosind un mecanism de verificare nu neaparat legat de școala 
din care fac parte (cum este cazul ISIC). 

 
Detalii suplimentare despre DreamSpark: www.dreamspark.ro.  

Academic Resource Kit 
În anul universitar 2007-2008 am implementat un proiect numit Academic 
Resource Kit (ARK), o colecție de instrumente software și resurse 
educaționale gratuite pentru elevi și studenți, cu scopul de a comunica 
valoarea acestor resurse Microsoft pentru educație.  
 
Am inclus în ARK:  

 Instrumente software: ASP.NET AJAX 1.0, Internet Explorer 7, IronPython, 
Microsoft .NET Framework, Microsoft XNA, Shared Source Common Language 
Infrastructure 2.0, SQL Server 2005, Virtual PC 2007, Virtual Server 2005 
R2, Visual Studio 2005, Windows PowerShell 1.0; 

 Resurse educaționale: câteva dintre episoadele Behind the Code, materiale 
de curricula (Business Intelligence on the Microsoft Platform, Security 
Teaching, Windows Academic Program, Windows Embedded Academic Program) și 
altele; 

 
Rezultatul a fost un DVD încărcat la maximum, distribuit în 100.000 de 
unități în toată țara. În timp ce pentru multe dintre instrumentele incluse 
în ARK astăzi avem versiuni noi, acest proiect folosește încă drept un 
material foarte bun de referință. 
 
Detalii pe www.microsoft.ro/ark. 

http://downloads.channel8.msdn.com/
http://get.live.com/getlive/overview
http://www.isic.ro/
http://www.dreamspark.ro/
channel9.msdn.com/shows/Behind+The+Code
http://www.microsoft.ro/ark
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Edițiile Express ale instrumentelor de dezvoltare 
Visual Studio 2008 Express, SQL Server 2008 Express, XNA Game Studio Express 
sunt instrumente de dezvoltare uşor de învățat şi uşor de utilizat, 
disponibile gratuit pentru începători și entuziaști. 
 
Mai multe detalii pe www.microsoft.com/express.  

Învățare 

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. Încurajăm studenții instituțiilor 
participante în IT Academy să participe la aceste cursuri. 

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  

http://www.microsoft.com/express
http://www.microsoft.com/education/msitacademy
http://www.microsoft.com/learning/mcp/default.mspx
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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 
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 și utilizați subscripțiile curente (MSDN Academic 
Alliance, DreamSpark, Imagine Cup) pentru a avea acces la cursuri. 

Evenimente în campus 
Reprezentanți ai Microsoft și ai Microsoft Student Partners organizează peste 
100 de evenimente dedicate tehnologiei și carierei într-un an universitar. Pe  
http://reg.studentclub.ro/IstoricEvenimente.aspx sunt câteva exemple de 
evenimente organizate recent. Între acestea, Microsoft | Academic Tour este 
un turneu anual pe care îl organizăm în țară, având ca scop lansarea celor 
mai noi platforme și unelte cu relevanță pentru studenți și profesori (e.g. 
Windows Server 2008, SQL Server 2008 și Visual Studio 2008 în anul 
universitar 2007-2008). 
 
Urmăriți aceste evenimente și recomandați-ne cum să le organizăm mai bine de 
la o etapă la alta. 

Academic Resource Center 
Am construit pentru profesori un program numit Faculty Connection, pentru a 
le oferi într-un singur loc acces la software și curricula, a-i anunța despre 
oportunități de finanțare, cercetare și evenimente de la Microsoft. Urmăriți 
www.microsoft.com/faculty pentru mai multe detalii.  
 
Folosim funcția Academic Resource Center pentru a publica toate materialele 
de curriculum și articolele asociate, în format text sau multimedia. 

http://www.microsoft.com/education/msitacademy/itastudentpass.mspx
http://reg.studentclub.ro/IstoricEvenimente.aspx
http://www.microsoft.com/faculty
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Recomandăm studenților să consulte această componentă pentru a obține 
informații complementare pentru disciplinele de la școală. Exemple: 
 
 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. 

 

Rețeaua de comunități Microsoft 
 Comunități online dedicate studenților: Channel 8, Student Tech Clubs, 

Student Club (în România); 

 Channel 9 pentru dezvoltatori și arhitecți (http://channel9.msdn.com), 
Channel 10 pentru entuziaști (http://on10.net); 

 TechNet Edge, http://edge.technet.com, pentru administratori, ingineri și 
arhitecți de sistem; 

 Comunități centrate pe produs: www.asp.net, www.iis.net, 
www.silverlight.net, www.windowsclient.net sau www.windowshpc.net și 
altele; 

 Proprietăți online ce găzduiesc prezentări și informații tehnice 
diseminate după evenimente de referință, cum sunt PDC (eveniment dedicat 
viitorului platformei Microsoft), WinHEC (pentru ingineri hardware, 
designeri de sistem, dezvoltatori și testeri de drivere), Tech·Ed 

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://channel9.msdn.com/
http://www.studenttechclubs.com/
http://www.studentclub.ro/
http://channel9.msdn.com/
http://on10.net/
http://edge.technet.com/
http://www.asp.net/
http://www.iis.net/
http://www.silverlight.net/
http://www.windowsclient.net/
http://www.windowshpc.net/
http://www.microsoftpdc.com/
http://www.microsoft.com/whdc/winhec/default.mspx
http://www.microsoft.com/techedonline/
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(dezvoltatori și ingineri de sistem) sau MIX (designeri, dezvoltatori și 
întreprinzători pe Web).  

Imagine Cup 
Imagine Cup este cea mai populară competiție internațională pentru studenții 
pasionați de tehnologie și artă digitală. În fiecare participanții încearcă 
să schimbe lumea cu ajutorul tehnologiei, prin abordarea unora dintre cele 
mai dificile probleme sociale.  
 
În 2008 au participat peste 200.000 de studenți din întreaga lume și mai bine 
de 1.000 din România. Dacă ești un programator, designer, dezvoltator de 
jocuri, fotograf sau regizor, aceasta poate fi o oportunitate profesională 
foarte bună.  
 
Pași recomandați pentru o participare de calitate: 
 
1) Prin înregistrare ai posibilitatea de a alege între una sau mai multe 

secțiuni. Vei avea acces imediat la forumuri și resursele de e-learning.  
2) Decizi care dintre secțiuni răspunde cel mai bine competențelor și 

așteptărilor tale. Ai de ales între 9 secțiuni: Software Design, Embedded 
Development, Game Development, Robotics & Algorithm, IT Challenge, Mashup, 
Photography, Short Film și Design. Descrierile acestor secțiuni sunt 
disponbile pe http://imaginecup.com/competition/overview.aspx.  

3) Acces gratuit la software ai prin MSDN Academic Alliance, DreamSpark sau 
direct prin pagina Imagine Cup, urmărește 
http://imaginecup.com/mystuff/freesoftware.aspx.  

4) Încălzește-te și pregătește-te pentru secțiunea în care vei lăsa urme. Am 
parteneriat cu Microsoft Learning pentru a te ajuta să găsești training 
potrivit pentru secțiunile în care participi. Cu peste 25 de ani expertiză 
în training, Microsoft Learning pune la dispoziție unelte și servicii 
pentru a stăpâni cele mai noi produse și tehnologii de la Microsoft. Poți 
să începi de aici: http://imaginecup.com/competition/learning.aspx.  

5) Gândește-te la tema competiției! În afară de secțiunile IT Challenge și 
Robotics & Algorithms, toate celelalte 7 secțiuni propun o temă de 
participare. Cauza socială pe care o urmărim este aliniată celor opt 
Obiective de Dezvoltare ale Mileniumului, conform Organizației Națiunilor 
Unite. Citește de aici despre aceste obiective și succes la selecția celei 
mai bune idei – sunt multe de făcut! 

6) Stai conectat. Vom trimite din când în când un buletin de știri, asigură-
te că primești astfel de buletine din profilul tău de utilizator.  

7) Urmărește periodic secțiunile de News și Explore pe imaginecup.com.  
8) Pregătește-te pentru finala din Egipt urmărind interviurile și 

întâmplările din finala anterioară din Paris, pe Channel 8. 
9) Participă pe forumuri pentru că vei găsi un răspuns pentru fiecare 

întrebare ce ține de competiție. 
 
Salt direct la Imagine Cup: www.imaginecup.ro.  

http://visitmix.com/
http://imaginecup.com/Registration/default.aspx
http://imaginecup.com/competition/overview.aspx
http://www.microsoft.ro/educatie/acces/msdnaa
http://www.dreamspark.ro/
http://imaginecup.com/mystuff/freesoftware.aspx
http://imaginecup.com/competition/learning.aspx
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://imaginecup.com/about/news.aspx
http://imaginecup.com/Support/exploreimaginecup.aspx
http://channel8.msdn.com/Tags/ImagineCup08finals/
http://imaginecup.com/forums/
http://www.imaginecup.ro/
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Innovation Accelerator România 
La Microsoft România, vom colabora cu numeroși parteneri locali pentru 
sprijinirea performanțelor studenților români, în termeni corecți tinând cont 
de caracterul internațional al competiției.  
 
În 2009, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică va sprijini 
financiar cu până la 4.000 RON fiecare dintre cele 5 echipe finaliste la 
Software Design în România. Un sprijin financiar similar vor obține toate 
celelalte echipe din România finaliste în lume (respectiv competitori 
finaliști români, dacă secțiunea în cauză este cu participare individuală).  
Co-finanțarea din partea ANCS este realizată în schema de finanțare Premierea 
Inovării Tehnico Ştiințifice și a Creativității Artistice, modul integrant al 
programului național Resurse Umane. Detalii suplimentare despre acest program 
pot fi obținute de pe situl web al Unității Executive pentru Finanțarea 
Învățământului Superior și a Cercetării Ştiințifice Universitare (UEFISCSU), 
organism ce coordonează programul Resurse Umane.  
 
Mai multe detalii pe www.imaginecup.ro.  

Carieră și antreprenoriat 

Microsoft Student Partners 
Microsoft Student Partners este un program anual ce recunoaște și evidențiază 
unii dintre cei mai talentați studenți români pentru modul în care se implică 
și pentru rezultatele obținute în programe academice Microsoft. Programul 
este centrat pe promovarea tehnologiilor Microsoft în contextul educației și 
carierei studenților din România. 
 
Îi veți vedea în campus pe colegii noștri Studenți Parteneri – fie cu ocazia 
unei prezentări de tehnologie sau în turnee cum este Microsoft | Academic 
Tour, fie contribuind la utilizarea MSDN Academic Alliance, fie promovând și 
chiar participând la Imagine Cup, implicați în proiecte de cercetare sau în 
schimburi de experiență cu industria – sau îi veți vedea activi online în 
comunități cum este StudentClub.ro. Ireductibil în ceea ce îi caracterizează 
este pasiunea pentru tehnologie. 
 
Participarea în program este pe bază de voluntariat. Beneficiile participării 
în program sunt de natură profesională – acesta este un program ce contribuie 
la formarea accelerată a membrilor – și de natură emoțională – cei mai mulți 
dintre colegii participanți leagă prietenii în perioada participării cu 
ceilalți colegi. Sunt câteva evenimente anuale (e.g., Community Bootcamp 
pentru Studenți Parteneri, membri ai programului MVP și alți invitați 
speciali din comunitățile de studenți și de profesioniști) și câteva avantaje 
materiale (e.g., subscripții MSDN Premium sau voucher-e pentru certificări 
Microsoft) cu care încercăm la Microsoft să recunoaștem contribuțiile 
membrilor acestui program.  
 

http://www.mct.ro/
http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana.php
http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana.php
http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana.php
http://www.imaginecup.ro/
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Mai multe detalii pe www.microsoft.ro/educatie/studenti/msp.mspx despre 
program în România. Membrii curenți ai programului pot fi contactați direct 
de pe www.student-partners.com.  

Student to Business 
Student to Business (S2B) este un program de stagii de practică și 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. 
 
Început în România încă de acum câțiva ani, prin colaborări punctuale cu 
facultăți și companii locale, S2B poate deveni în scurt timp un sprijin 
pentru instituții ce implementează programe de practică, pentru studenți în 
căutare de locuri de practică și companii ce oferă stagii de practică pe 
tehnologie Microsoft.  
 
Puteți citi despre program de pe www.microsoft.ro/educatie/studenti/s2b.mspx. 
Centrul de Suport Tehnic Global (Microsoft GTSC) din București oferă periodic 
studenților posibilitatea de a participa în programe de stagii de practică, 
detalii pe www.microsoft.ro/gtsc/students.mspx. Interfața Student to Business 
este implementată pe www.s2b.ro. 

BizSpark 
Startup-urile din România pot participa în programul BizSpark, pentru a 
obține acces la software, suport și vizibilitate în parteneriat cu Microsoft. 
Programul construiește peste oferte cum sunt „Empower” (i.e., Microsoft 
Empower for ISV Initiative), „Web Solutions Toolkit” (parte din Microsoft 
Action Pack Subscription) sau www.microsoftstartupzone.com. Companiile 
private (sau antreprenori fără o companie înființată încă) cu până în trei 
ani vechime, cu mai puțin de 500.000 USD venituri anuale și care dezvoltă cel 
puțin un produs ori serviciu software pot obține acces la toate instrumentele 
noastre de design și dezvoltare (pentru un număr nelimitat de utilizatori din 
companie), acces la servere pentru producție (de exemplu, dacă doresc să 
găzduiască propria soluție SaaS) și, în timp, acces la platforma Microsoft 
pentru cloud computing, Windows Azure.  
 
Participarea în program este facilitată de către parteneri (Network 
Partners), a căror listă pentru România poate fi obținută de pe 
www.microsoft.com/bizspark/findnetworkpartner.aspx). Acești parteneri, între 
care startups.ro, Forum IT, LiveHost.ro, Seedmoney, F5 WebCorp, ANIS și 
ARIES, pot oferi servicii suplimentare startup-urilor, cum sunt consiliere, 
co-finanțare, vizibilitate. 
 
Mai multe detalii și înscriere pe www.bizspark.ro.  

Entrepreneurship Forum 
În fiecare an universitar organizăm Entrepreneurship Forum, un eveniment cu 
ocazia căruia invităm antreprenori români de succes, jurnaliști și 

http://www.microsoft.ro/educatie/studenti/msp.mspx
http://www.student-partners.com/
http://www.microsoft.ro/educatie/studenti/s2b.mspx
http://www.microsoft.ro/gtsc/students.mspx
http://www.s2b.ro/
http://www.microsoft.com/romania/partener/parteneriat/isv/empower.mspx
https://partner.microsoft.com/40047166
http://www.microsoftstartupzone.com/
http://www.microsoft.com/bizspark/findnetworkpartner.aspx
http://www.startups.ro/
http://www.forumit.ro/
http://www.livehost.ro/
http://www.livehost.ro/
http://www.f5webcorp.com/
http://www.anis.ro/
http://www.aries.ro/
http://www.bizspark.ro/
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reprezentanți ai instituțiilor decizionale cu impact în mediul antreprenorial 
local în dialog cu studenții. 
 
Forumul este o oportunitate pentru alegerea unui model pentru carieră și de 
networking pentru antreprenorii tineri. Detaliile Entrepreneurship Forum I în 
Universitatea „Politehnica” București, 24 aprilie 2008 sunt disponibile pe 
www.microsoft.ro/comunicate/2008/pres0424.mspx. Informațiile prezentate la 
Entrepreneurship Forum II în Academia de Studii Economice, 5 noiembrie 2008, 
sunt menționate pe www.microsoft.ro/comunicate/2008/pres0511.mspx.  

Colaborare cu asociații studențești 
Dată fiind diversitatea programelor noastre pentru studenți, colaborăm 
ocazional cu numeroase asociații studențești pentru a crește audiența 
Microsoft în educație și pentru a oferi un aspect local puternic proiectelor 
pe care le desfășurăm.  
 
Dacă reprezentați o asociație studențească și ați identificat o oportunitate 
foarte bună de colaborare cu Microsoft în România, în domenii cum sunt acces 
la software, antreprenoriat și cariere, vă rugăm să ne contactați. 

Instrumente 

Windows Live Services 
O bună parte din oferta online de la Microsoft – de la înscrierea pentru 
vizualizarea de transmisiuni Web sau la evenimente până la descărcarea de 
software prin DreamSpark sau înregistrarea pentru Imagine Cup – se bazează pe 
înregistrarea cu ajutorul Windows Live ID. 
 
Un Windows Live ID (cunoscut pentru o perioadă sub numele de .NET Passport), 
reprezintă o identitate în rețeaua de proprietăți Microsoft – în acest caz 
cele educaționale. Sunt zeci de situri online cu valoare pentru educație și 
cercetare ce fac parte din această rețea, ale căror servicii pot fi consumate 
prin înregistrarea (autentificarea) cu un Windows Live ID. 
 
Dacă aveți o adresă de email în domeniul hotmail.com sau live.com sau dacă 
folosiți Windows Live Messenger, atunci aveți deja un Windows Live ID. 
Altfel, puteți obține un Windows Live ID imediat și gratuit prin asocierea cu 
o adresă de email personală direct de pe 
http://get.live.com/getlive/overview. 
 
Promovăm în licee și universități soluții de comunicare și colaborare online 
gratuite cum sunt Live@edu (http://edu.live.com) sau Exchange Labs 
(http://technet.microsoft.com/en-us/exchangelabshelp). Aceste servicii – cum 
sunt email (Windows Live Mail, de la 5 GB capacitate de stocare), instrumente 
online de colaborare (cum este Office Live Workspace), instrumente de stocare 
(cum este SkyDrive cu capacitate de 25 GB), instrumente de publicare (cum 
este Windows Live Writer) aduc o valoare educațională puternică.  
 

http://www.microsoft.ro/comunicate/2008/pres0424.mspx
http://www.microsoft.ro/comunicate/2008/pres0511.mspx
http://get.live.com/getlive/overview
http://edu.live.com/
http://technet.microsoft.com/en-us/exchangelabshelp/default.aspx
http://get.live.com/wlmail/overview
http://workspace.officelive.com/
http://skydrive.live.com/?showunauth=1
http://get.live.com/writer/overview
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Vă puteți instala toate serviciile Windows Live direct de pe 
http://get.live.com/. Dacă sunteți studenți ai unor instituții ce utilizează 
Live@edu, vă puteți activa propriul Windows Live de pe www.campusvirtual.ro.  

Alte instrumente 
 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; 
 Microsoft Robotics Developer Studio, instrument gratuit adresat 

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

 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 
Intrați în legătură cu facilitatorii acestor programe pe www.studentclub.ro.  
 

http://get.live.com/
http://www.campusvirtual.ro/
http://www.officelabs.com/projects/pptPlex/Pages/default.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897434.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx
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
http://www.studentclub.ro/

