FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii de ..................1)
1.5 Ciclul de studii2)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

UniversitateaTransilvania din Braşov
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Automatica si Tehnologia informaţiei
Calculatoare şi Tehnologia informaţiei
Licenţa
Tehnologia informaţiei

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Practica II - 90 ore (cod TI0610)
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. dr. ing. Luminiţa POPA
2.4 Anul de studiu
3
2.5 Semestrul
4
2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul
disciplinei

Conţinut2)
Obligativitate

DD
3)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/ laborator/ proiect
30
0
3.4 Total ore din planul de învăţământ
90
din care: 3.5 curs
0
3.6 seminar/ laborator/ proiect
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi.....................................
10
3.7 Total ore studiu individual
100
3.8 Total ore pe semestru
4
3.9 Numărul de credite4)

DI

30
90
ore
7
0
0
90
3
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Nu este cazul
4.2 de competenţe
• Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

• Nu este cazul
• Companii

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
• C5 Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii.

• CT2 Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri
în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din competenţele specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a tehnologiei informaţionale
şi comunicaţionale.
7.2 Obiectivele specifice
• Formarea de atitudini şi valori necesare abordărilor constructiviste a
problemelor specifice societăţii informaţionale.
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8. Conţinuturi
8.1 Curs
Bibliografie

8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Prezentare, motivatii, obiective,
planificarea activităţilor
Elemente de proiectare avansată a
aplicaţiilor Web
1.1. Specificarea şi analiza cerinţelor;
1.2. Prezentarea unui exemplu de
aplicaţie (proiectarea sistemului);
1.3. Proiectarea aplicaţiilor Web
(caracteristici specifice);
1.4. Stabilirea mediului de
implementare;
1.5. Instalarea mediilor de programare;
1.6. Instalarea serverelor Web;
Elaborarea proiectului unei aplicaţii Web
complexe
1.1. Scrierea codului pe parte de server;
1.2. Stabilirea modelului de date şi a
implementării;
1.3. Stabilirea interfeţei şi a modului de
implementare a acesteia;
Elaborarea şi implementarea aplicaţiei în
mediul real de funcţionare
1.1. Elaborarea aplicaţiei pe parte de
server;
1.2. Elaborarea aplicaţiei pe parte de
client;
1.3. Testarea şi mentenantă aplicaţiei.
Prezentarea ciclului de viata la
elaborarea unei aplicatii Web complexe

Metode de predare
-

Număr de ore
-

Observaţii
-

Metode de predare-învăţare
Exersarea folosirii indexului de
termeni;
Utilizarea de înregistrări video
şi prezentări
Metoda
conversaţiei/dialogurilor

Număr de ore

Observaţii
S1
S1

Utilizarea de înregistrări video
şi prezentări
Metoda
conversaţiei/dialogurilor

S2

Utilizarea de înregistrări video
şi prezentări
Metoda
conversaţiei/dialogurilor

S3

Utilizarea de înregistrări video
şi prezentări
Metoda
conversaţiei/dialogurilor

S3

Bibliografie
Diverse materiale bibliografice oferite de catre companiile partenere la sediul propriu (coduri de aplicatii, materiale
bibliografice interne, aplicatii interne, aplicatii licentiate la nivelul companiei, Help-uri de aplicatii, carti din biblioteca
proprie)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei aparţin domeniului tehnologiei informatiei şi sunt destinate tehnologiei informaţionale şi
comunicaţionale în analiza, sinteza şi evaluarea datelor folosind tehnici de programare Web. Angajatori reprezentativi:
Siemens, IBM, LMS, Pentalog
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/ laborator/ proiect

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Realizarea unui proiect pe o
tema data de către companie

Pe baza unei fişe de evaluare
stabilite împreună cu compania

10.3 Pondere
din nota finală
100%

10.6 Standard minim de performanţă
• Realizarea unei aplicatii folosind sistemele de gestiune a bazelor de date şi tehnologiile standard de transfer de date prin
intermediul Web cu ajutorul diverselor medii de programare.
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Data completării

Semnătura titularului de curs

....................

...............................................

Data avizării în departament
.......................

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
..............................................

Semnătura directorului de departament
.....................................................

Notă:
1)

Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu
Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare) ;

2)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Master/ Doctorat;

3)

Regimul disciplinei (conţinut) - se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din
domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licenţă; DAP
(disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul
de masterat;

4)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină
opţională)/ DFac (disciplină facultativă);

5)

Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
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