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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, Informatica Aplicata 

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 Stagiu de practica (IA si IR anul I) 

2.2. Titularul activităților de curs Mafteiu-Scai Liviu Octavian 

2.3. Titularul activităților de seminar  Mafteiu-Scai Liviu Octavian 

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

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână   din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  - din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Examinări 4 

Tutorat  6 

3.7. Total ore studiu individual  95 

3.8. Total ore pe semestru 137 

3.9. Număr de credite  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Nu e cazul 

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de laborator: tabla, videoproiector, calculatoare  
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale 2. Capacitatea de a alege o tema de proiect, de a 

proiecta, dezvolta, testa si prezenta aplicații 

software;  
 

Competențe transversale  1. O conștientizare a problemelor profesionale și 

etice  

2. Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune 

pentru actualizarea cunoștințelor profesionale  si 

de punere in aplicare a cunostintelor teoretice si 

practice de la cursurile de Programare I si 

Algoritmi si structuri de date I 
 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea, implementarea si testarea 

aplicatiilor software. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte metodele de 

implementare a unor  functii clasice pentru aplicatii software, sa 

descrie metode de verificare a corectitudinii implementarii; 

Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice librariile si functiile 

corespunzatoare problemei de rezolvat/implementat; (2) să 

implementeze algoritmi in limbaje de programare de nivel înalt 

(C, Python, Java, Lua); (4) să testeze implementarile realizate. 

Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța 

aplicatiilor software corespunzatoare pentru un specialist în 

domeniul IT 
 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observații 

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
L1. (2h) Prezentare obiective 

disciplina, descriere mod de a 

alege o tema pentru un proiect, 

rolul echipei de proiect,  etc) 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problemele. 

Tema: Alegerea unei teme de proiect, 

documentie 

L2 (2h) Sustinere si 

argumentare proiecte propuse 

 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare, workshop 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

prezinta. 
L3. (2h) Proiectarea si 

implementarea aplicatiilor 

software.  

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problematica 
 

L4. (2h). Conceptele de UI, UX Problematizare, dialog, învățare Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 
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prin colaborare verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problematica. 
L5 (2h) Presustinere I proiecte 

individuale. Evaluare 1. Test1 

Prezentare, workshop, învățare 

prin colaborare 

Studentii prezinta proiectele in faza curenta 

Cadrul didactic evalueaza proiectul. Test 1 

din UI, UX 

L6 (2h) Presustinere I proiecte 

individuale. Evaluare 1. Test1 

Prezentare, workshop, învățare 

prin colaborare 

Studentii prezinta proiectele in faza 

curenta. Cadrul didactic evalueaza 

proiectul.  

L7 (2h) Testarea aplicatiilor 

software 
Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problematica. 
L8 (2h). Intocmirea 

documentatiei tehnice a unui 

produs software 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problematica. 
L9 (2h) Presustinere II proiecte 

individuale. Evaluare 2. Test2. 
Prezentare, workshop, învățare 

prin colaborare 

Studentii prezinta proiectele in faza 

curenta. Cadrul didactic evalueaza 

proiectul. Test 2 din testarea aplicatiilor 

software si intocmirea documentstiei 

tehnice 

L10 (2h) Presustinere II 

proiecte individuale. Evaluare2. 

Test2. 

Prezentare, workshop, învățare 

prin colaborare 

Studentii prezinta proiectele in faza 

curenta. Cadrul didactic evalueaza 

proiectul.  

L11 (2h) Reguli privind 

intocmirea unei prezentari 

tehnice de produs software, 

respectiv a unei prezentari 

comerciale de produs software 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problematica. 

L12 (2h) Medii de programare 

moderne. Tendinte in aplicatii 

software. Folosirea tehnicilor de 

inteligenta artificiala in 

realizarea de aplicatii software. 

Problematizare, dialog, învățare 

prin colaborare 

Cadrul didactic prezinta problema, oferă 

detalii, răspunde întrebărilor studenților și 

verifică/ evaluează modul în care studenții 

au inteles problematica. 

L13 (2h) Sustinere finala 

proiecte individuale. Evaluare 

finala proiect. Discutii 

Prezentare, workshop, învățare 

prin colaborare 

Studentii prezinta proiectele in faza finala. 

Cadrul didactic evalueaza proiectul.  

L14 (2h) Sustinere finala 

proiecte individuale. Evaluare 

finala proiect. Discutii 

Prezentare, workshop, învățare 

prin colaborare 

Studentii prezinta proiectele in faza finala. 

Cadrul didactic evalueaza proiectul.  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele fundamentale necesare 

familiarizării cu problematica proiectării și implementarii aplicatiilor pentru dispozitive mobile folosind doua medii de 

programare cunoscute: Corona SDK si Android Studio. 

 

10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 10.3. Pondere din 
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evaluare***  nota finală 

10.5. 

Seminar/laborator 

Capacitatea de a implementa 

problemele propuse la laboratoare 

Evaluare pe parcurs 50% 

Capacitatea de a implementa un proiect 

complex 

Evaluare finala proiect 50% 

   

10.6. Standard minim de performanță 

Folosirea terminologiei specifice  aplicatiilor software, realizarea unei documentatii de produs software, 

proiectarea si implementarea unei aplicatii software simple 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.5. 

Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5 (nu e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . 

La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In 

sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția 

cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate. 

 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (1 modul/săptămână conform planificării stabilite la începutul 

semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă 

explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

       01.02.2017                    

     
      Semnătura directorului de departament  

      Conf.dr. Victoria Iordan 


