Facultatea de Litere
In Facultatea de Litere funcționează 5 laboratoare după cum urmează:
1. Laborator multimedia „Eugenio Coşeriu”
(licență, masterat)
2. Laborator multimedia Științele comunicării – Jurnalism (clădirea de pe str.
Crişan)
1. Mini studio TV
2. Mini studio audio
3. Mini redacţie presă scrisă
(licenţă)
3. Laborator interdisciplinar de studii culturale şi de educaţie interculturală
(licenţă, masterat) (s.43)
4. Laborator de comunicare asistată de calculator (s.42)
(licenţă)
5. Laborator multimedia pentru limbi moderne
(licenţă, mastrerat) (s. 7)

Dotarea laboratoarelor:
Echipament electronic şi alte dotări
1. Laborator multimedia „Eugenio Coşeriu”
(licenţă, masterat)
Elemente componente
Componenta
Televizor LED Smart LG, 108 cm, 43LH6047, Full HD
Tablă interactivă cu videoproiector
calculatoare - 6
monitoare 17`` - 6
UPS Sursa de curent neîntreruptibila cu min. 4 prize
Conexiune Internet

2. Laborator multimedia pentru limbi moderne
(licenţă, mastrerat)
Elemente componente
Componenta
Televizor LED Smart LG, 108 cm, 43LH6047, Full HD
Videoproiector
calculatoare - 6
monitoare 19`` - 6
DVD player DVS 400H 2 buc
Casetofon 1
Reportofon 1
Tablă albă (Whiteboard)
UPS Sursa de curent neîntreruptibila cu min. 4 prize
Conexiune Internet
Finanţarea dotării : buget
Elemente componente ale echipamentelor laboratorului
Produsul

Cerinţe minime

A2. Aparatură audio
Casetofon cu CD.
Double deck. CD compatibil MP3 şi
WMA.

La ce va fi folosit

Pentru redarea
materialelor audio
existente încă pe casete
audio. Pentru
digitalizarea acestor
materiale.
Reportofon
Digital. Durata de
Pentru monitorizarea
inregistrare min 20 ore. practicii de traducere
simultană a studenţilor la
conferinţe, colocvii
întâlniri de afaceri şi alte
asemenea activităţi în
afara campusului.
Sistem sunet
5 boxe şi subwoofer,
Pentru a asigura o audiţie
Dolby surround. 100
corespunzătoare a
W.
materialelor audio şi
video care nu se ascultă la
cască.
A3. Aparatură video (redare şi înregistrare a imaginii)

buc

PU
(RON)

Preţ
total
(RON)

1

350

350

2

400

800

1

520

520

Proiector video

Contrast 600:1.
Rezoluţie 1024 x 768.
Strălucire 2000.

TV plat cu plasmă
(sau LCD)

106 cm diagonală.

DVD player cu
port USB

compatibil SVCD,
JPEG, MP3. Port USB
şi cititor de card Secure
Digital/CF.

A4. Tehnică de calcul
Computer
Placă de bază AMD
sau Pentium, 3GHz,
RAID, IEEE 1344
(Firewire), modem. 2
GB RAM. 2 HDD a
200 GB. DVD writer.
Monitor TFT 19"

Proiectare la scară mare a
oricăror materiale
digitalizate - scheme
lingvistice, filme video,
exerciţii, teste, materiale
de pe internet.
Vizionare în condiţii
optime a materialelor
video legate de învăţarea
limbilor străine (DVD-uri
cu situaţii tipice
lingvistice)

1 unitate destinată
consolei de lucru a
profesorului din
laborator. 1 unitate
destinată sălii adiacente,
pentru prelucrarea
materialelor digitale.
Monitor destinat
calculatorului de pe
consola profesorului.

19". Min 4 ms G2G.
Funcţie de highlight
pentru
multimedia.Funcţie
Pivot. Preferabil
Samsung sau
Viewsonic.
Scanner
rezoluţie nativă minimă Pentru digitalizarea
4800 dpi. Transparency materialelor disponibile
adapter, pentru
pe suport de hârtie,
reproducerea
diapozitiv şi negativ, ce
diapozitivelor didactice urmează a fi integrate în
vechi.
conţinuturile multimedia.
DOTĂRI AUXILIARE - IZOLAŢIE, MOBILIER
Suport perete
Suport de perete (Wall
Un suport pentru DVD
aparatură video
mount) orientabil
player si video recorder.
Un altul pentru video
proiector.
Tablă albă
H=120 mm, lat=240
Tabla albă, care permite
(Whiteboard)
mm. Tip magnetic.
ştergerea uscată, este
Ramă de aluminiu.
sistemul preferat în
(SMIT, MIMIO)
încăperile cu dotări
electronice, care ar risca
să fie deteriorate de praful
de cretă folosit la tablele
clasice negre. Tabla albă

1

6.000

6.000

1

6.000

6.000

1

500

500

2

2.400

4.800

1

1.500

1.500

1

500

500

2

150

300

1

420

420

Jaluzele

Preferabil jaluzele
metalice. Pentru 4
ferestre de 120x160.

Pupitru de
comandă profesor

Dulap stocare
echipamente

Cu uşi de PAL cu
încuietoare.

Dulap depozitare
materiale media
(CD, DVD, casete
audio şi video)

Dulap cu rafturi pentru
CD-uri, DVD-uri,
casete audio şi video.
Uşă de sticlă sau
plexiglas.

ar putea fi folosită şi ca
ecran în cazul proiecţiilor
mari
Pentru obscurizarea
încăperii în timpul
proiecţiilor.
Mobilier multifuncţional
în care se vor incastra
elementele consolei de
comandă, precum şi
diversele echipamente
(DVD player, VHS
recorder)
Pentru păstrarea în
securitate deplină a
echipamentelor pe
perioada vacanţelor.

3. Laborator multimedia Ştiinţele comunicării - Jurnalism
Dotare: buget
Elementele componente:
I) Mini studio TV
A) Regia de emisie
1) Mixer video cu 8-10 intrări
2) Mixer audio cu 12 intrări
3) 7 monitoare de control sau 7 televizoare
4) 2 DVCAM (recordere)
5) 4 amplificatoare de semnal pentru camere
6) 4 microfoane, 4 lavaliere
7) 6 căşti de control
8) calculator procesare imagine și montaj AIO
9) Sistem INTERCOM
10) Accesorii (cabluri, mufe, conectori etc.)
B) Aparatura de filmare
1) 3 camere video 1080 50p AVCHD, 20x optical zoom
2) trepiede cameră
3) kituri de iluminare
4) genţi
5) filtre UV
6) truse de curăţare

4

170

680

1

900

900

1

600

600

1

500

500

7) huse de ploaie
8) chargere (încărcător baterii)
C) Aparatura de iluminare: Reflectoare de studio dimensiunile viitorului platou

se comandă în funcţie de

II) Mini studio audio
1) 1 mixer audio
2) 4 microfoane studio
3) 2 minidisc recorder
4) 1 calculator procesare audio
5) 20 reportofoane cu minidisc
6) 20 microfoane de teren
7) 1 sistem de amplificare pentru control
8) 2 căşti de control
9) Accesorii (mufe, cabluri, conectori etc)
III) Mini redacţie presă scrisă
1) 2 calculatoare procesare grafică şi tehnoredactare
2) 10 calculatoare redactare texte
3) 1 scaner
4) 1 imprimantă color
5) 1 copiator color
6) 10 aparate foto digitale
Pentru toate calculatoarele - softuri licenţiate

4. Laborator interdisciplinar de studii culturale şi de educaţie interculturală
Dotare: buget
Elemente componente:
VIDEOPROIECTOR - 1 buc
CAMERĂ VIDEO DIGITALĂ – 1buc.
DVD PLAYER -1 buc
CAMERĂ FOTO DIGITALĂ -1 buc
LAPTOP – 2 buc
CALCULATOR – 20 bucăţi
IMPRIMANTĂ LASER COLOR- 1 buc
MOBILIER – 20 pupitre + catedră+ rafturi cărţi
ENCICLOPEDII, ATLASE, DICŢIONARE, ALBUME

5. Laborator de comunicare asistată de calculator
Elemente componente ale laboratorului
22 calculatoare
22 monitoare LED 23”, 1080p
imprimantă laser
scanner
Software licentiate : Microsoft Windows 10, Microsoft Office, Macromedia
Dreamweawer, Adobe Photoshop:
TV plat cu plasmă sau LCD 106 diagonala
DVD player cu port USB
Sistem sunet - 5 boxe şi subwoofer, Dolby surround, 100W
Tablă albă
laptop
UPS
Conectare Internet

