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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 Elemente de Design Web 

2.2. Titularul activităților de curs Iordan Victoria 

2.3. Titularul activităților de seminar  Tanasie Adriana 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

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  2 

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  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 

Examinări 6 

Tutorat  4 

3.7. Total ore studiu individual  58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Număr de credite 4 

 

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  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului   
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Cunoasterea principiile de baza pentru realizarea paginilor Web 

 Folosirea limbajelor specifice  (HTML, CSS, Java Script, PHP, 

MySQL) pentru dezvoltarea aplicatiilor Web 

 Programarea folosind biblioteci auxiliare 

Competențe transversale   Capacitatea de a ingloba cunostiinte din mai multe domenii si de a 

le aplica pentru realizarea unor aplicatii concrete. 

 Îmbunătăţirea abilităţilor în utilizarea calculatoarelor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 dobandirea de cunostiinte legate de realizarea paginilor Web 

7.2. Obiectivele specifice   însușirea elementelor de bază ale limbajului HTML 

 utilizarea scripturilor in Java în vederea realizării de pagini 

dinamice 

 utilizarea BD MySQL pentru realizarea de pagini Web 

complexe 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1. Tehnologii utilizate pe web 

Prezentare generala a cursului 

Comunicarea pe Internet 

Ce este hipertextul? 

Stiluri de pagini Web 

Cum trebuie să arate o pagină web 

personală? 

HTML – proprietăţi    

Forma unui document HTML 

Formatarea textului 

Culorile pe We 

Hiperlegături 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

2. HTML – proprietăţi    

Tabele în HTML 

Liste în HTML 

Cadre şi ferestre 

Crearea unei hărţi de site 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

3. HTML –  

Inserare fișiere audio și video 

formulare 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

4– 5.  Stiluri de pagină - CSS  . 

Proprietăţi CSS pentru fonturi, text şi 

clasificare   

Convenţii CSS 

Poziţionarea elementelor din paginile web 

Proprietăţi pentru fonturi 

Proprietăţi pentru text 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 
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Proprietăţi pentru classificare 

Proprietăţi pentru contexte 

Proprietăţi pentru fundal 

6. Limbajul JavaScript   

Locul şi rolul JavaScript în pagina web 

Variabile şi tipuri de date 

Operatori 

Instrucţiuni JS 

Primul script JavaScript 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

7-8.  Pagini web dinamice prin 

JavaScript   

Evenimente JavaScript 

Funcţii JavaScript 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

9. Noţiuni introductive despre limbajul 

PHP 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

10.Lucrul cu fişiere in PHP Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

11. MySQL Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

12-13. Utilizare PHP şi MySQL 

Realizarea paginilor web complexe 

Prelegere însoţită de 

materiale în format 

electronic (PDF) 

 

14. Colocviu -test   

Bibliografie 

Resurse web. 

http://www.ecursuri.ro/cursuri/html-liste.php 

http://www.w3schools.com/JS/default.asp 

http://www.w3schools.com/css/default.asp 

http://www.w3schools.com/php/default.asp 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 

invățare 

Observații 

1. Realizarea unor aplicaţii simple în 

care să se evidenţieze: structura unui 

document HTML, Titluri, 

Hiperlegături, Formatarea 

documentului - culoare, aliniere, 

fonturi, dimensiune, paragrafe, Liste 

Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

Studentii vor lucra individual 

sau grupati cate doi pentru 

realizarea exemplelor de 

laborator.  

Pentru temele primite la finalul 

laboratorului ei vor lucra 

individual, urmand a le prezenta 

in cadrul laboratorului imediat 

urmator. 

2. Realizarea unor aplicaţii simple în 

care să se evidenţieze: liste, tabele, 

legături, inserare imagini şi elemente 

multimedia, cadre şi formulare. 

Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

 

http://www.ecursuri.ro/cursuri/html-liste.php
http://www.w3schools.com/JS/default.asp
http://www.w3schools.com/css/default.asp
http://www.w3schools.com/php/default.asp
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3. Utilizarea CSS-ului în aplicaţii Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

 

4. Exemple de utilizare a limbajului 

JavaScript în definirea 

comportamentului elementelor dintr-o 

pagină Web. 

Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

 

5. Exemple de utilizare a limbajului 

JavaScript în definirea 

comportamentului elementelor dintr-o 

pagină Web (II). 

Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

 

6. Realizarea unor aplicaţii simple în 

care să se evidenţieze: lucrul cu 

vectorii, obiectele, tipul şir de 

caractere, folosirea formularelor, 

lucrul cu sesiunile de utilizator, 

manipularea fişierelor şi directoarelor. 

(PHP) 

Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

 

7. Realizarea de aplicaţii in care se 

utilizează PHP, MySQL 

Expunere. Exemplificare 

interactivă. 

 

Bibliografie 

Resurse web. 

http://www.ecursuri.ro/cursuri/html-liste.php 

http://www.w3schools.com/JS/default.asp 

http://www.w3schools.com/css/default.asp 

http://www.w3schools.com/php/default.asp 
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Realizarea site-urilor reprezintă o activitate bine cotată la ora actuală. Piaţa muncii locală, naţională sau 

europeană este în permanentă căutare de absolvenţi cu bune cunoştinţe de programare în general, dar și 

dezvoltatori de pagini Web 

 

10. Evaluare* 

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

Metode de 

evaluare***  

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs * Lucrare scrisă – test grila si descriptiva-  la 

care se evaluează cunoştinţele teoretice  

dobândite din tematica cursului. 

Cerinte minime pentru nota 5: Cunoaşterea 

elementelor fundamentale de teorie. Proiectarea 

unei aplicaţii simple folosind HTML. 

Cerinte pentru nota 10: Cunoaşterea tuturor 

elementelor de teorie predate la curs şi la 

laborator. Realizarea unei aplicaţii complexe, 

care sa foloseasca elementele predate si altele in 

Examen 

scris 

45% 

http://www.ecursuri.ro/cursuri/html-liste.php
http://www.w3schools.com/JS/default.asp
http://www.w3schools.com/css/default.asp
http://www.w3schools.com/php/default.asp
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corelatie cu ele.  

   

10.5. 

Seminar/laborator 

Implementarea în timpul alocat a unui program 

simplu, funcţional ce demonstrează abilităţi în 

operarea cu conceptele de bază predate. 

Test la laborator:   

- cunoştinţe pentru nota 5 –  realizarea unei 

aplicaţii simple folosind HTML, JavaScript, 

CSS. 

- cunoştinţe pentru nota 10 – cunoaşterea tuturor 

elementelor predate la laborator 

Probă 

practică pe 

calculator 

40% 

Tema - Realizarea unei pagini Web   15% 

   

10.6. Standard minim de performanță 

Obţinerea notei minime 5(cinci) atât la evaluarea teoretică (curs) cât şi la cea practică (laborator) 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 1.10.2016                          

 

 

      Semnătura directorului de departament  

      Conf.dr. Victoria Iordan 


