
   

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOAR
CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMIC

 

FIȘA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică
1.3. Departamentul Informatică
1.4. Domeniul de studii Informatică
1.5. Ciclul de studii licență
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatică / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; Asistent 
de cercetare în matematica-informatica - 212024; Profesor în 
învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 251202; 
Proiectant sisteme informatice - 251101 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Arhitectura Calculatoarelor

2.2. Titularul activităților de curs Popovici Adriana
2.3. Titularul activităților de seminar  Popovici Adriana
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DI

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14
Distribuția fondului de timp*  ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Examinări 5
Tutorat  5

3.7. Total ore studiu individual  85  

3.8. Total ore pe semestru 127  

3.9. Număr de credite 5  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competențe   

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Amfiteatru cu proiector
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată cu tablă, computer,  

videoproiector 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Însuşirea noţiunilor elementare şi conceptelor fundamentale ale 

realizării informaţiei şi structurii unui calculator 
 Înţelegerea funcţionării sistemelor de calcul

Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor 
atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru 
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, 
cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

 Desfăşurarea eficientă şi eficace a activitaăţilor organizate în echipă 
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată, atat în limba română, cât şi 
într-o limbă de circulaţie internaţională

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea atât din punct de vedere teoretic cât şi aplicativ a unor 
noţiuni fundamentale privind structura unui sistem de calcul

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa recunoască componentele unui sistem de 
calcul (2) sa explice arhitectura multi-nivel a unui sistem de calcul (3) sa 
descrie arhitectura si functiile principale ale fiecarui nivel 
Ob. de abilitare (OAb): (1) sa execute operatii binare si conversii cu alte 
baze de numeratie (2) sa utilizeze circuit logice (3) sa scrie programe simple 
in limbaj de asamblare. 
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanța intelegerii structurii 
interne a sistemelor de calcul.

 
8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Obs.
(2h) Limbaje, niveluri şi maşini virtuale. Evoluţia 
maşinilor multi-nivel (OC2, OAt1) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Procesoare (OC1, OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Memoria primară. Memoria cache.  (OC1, OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Memoria secundară. (OC1, OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Dispozitive de Intrare/Ieşire. Magistrale. (OC1, 
OC3)  

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(4h) Nivelul logic digital (OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

(4h) Nivelul microarhitecturii (OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

(4h) Nivelul ISA (arhitectura setului de instrucţiuni) 
(OC3)  

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Nivelul sistemului de operare. (OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  
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(2h) Nivelul limbajului de asamblare (OC3)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Introducere in arhitecturi paralele (OC2)  Expunere sistematica, exemple, discutii  

Bibliografie 

Andrew S. Tanenbaum and Todd Austin, Structured Computer Organization, Prentice Hall, 6th 
Edition, 2013. 

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Obs.
(2h) Sisteme de numeraţie. (OAb1)  exemplificarea, exercitiul, dialogul  

(2h) Algebra booleana (OAb1) exemplificarea, exercitiul, dialogul  

(2h) Reprezentarea numerelor ȋn virgulă fixă și in 
virgula mobila (OAb1) 

exemplificarea, exercitiul, dialogul  

(2h) Porti logice (OAb2) exemplificarea, exercitiul, dialogul  

(2h) Circuite combinaţionale, circuite logice 
secventiale. (OAb2) 

exemplificarea, exercitiul, dialogul  

(4h) Limbaj de asamblare-aplicatii (OAb3) exemplificarea, exercitiul, dialogul  

Bibliografie 
1. D.Gorgan, G. Sebestyen, Arhitectura calcculatoarelor, Tipografia Univ. Tehnice Cluj, 1997.

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul disciplinei este în deplină concordanţă cu materialul predat in alte centre universitare din ţară. 
De asemenea el este corelat cu cerinţele pieţei muncii.
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere 
din nota finală

10.4. Curs corectitudinea şi completitudinea 
cunoştinţelor acumulate 

evaluare scrisă 30%

cunoaşterea unor exemple importante evaluare scrisă 20%
10.5. 
Seminar/laborator 

capacitatea de a aplica în practică 
cunoştinţele dobândite 

proiect 25%

participarea activă la ore evaluare orală 25%
10.6. Standard minim de performanță 
 cunoaşterea noţiunilor fundamentale 
 capacitatea de a aplica în practică toate noţiunile şi abilităţile dobândite
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
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Data avizării   Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 


