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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 
1.3. Departamentul Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 
1.4. Domeniul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia Informației 
1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica de an 
2.2. Titularul activităţilor de curs - 
2.3. Titularul activităţilor de seminar - 
2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână - 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

- 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

90 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
Tutoriat   
Examinări  
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  10 
3.8. Total ore pe semestru  100 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a practicii 
de an 

• Activitatea de practică se poate desfăşura în instituţii specializate sau în 
laboratoarele Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dobândirea de cunoştiinţe privind abordarea unei teme de proiectare-cercetare; 
• Formarea deprinderilor de a căuta informaţia utilă proiectui şi a o sintetiza; 
• Formarea unui tip de gândire sistemic în abordarea unei lucrări de cercetare. 

7.2. Obiectivele specifice •  Alegerea unei teme; 
•  Crearea unui colectiv de lucru. 

 
8. Conţinuturi 

Practică Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Alegerea temei 2 Conversaţia  
2. Căutarea informaţiei de specialitate în ţară şi 

străinătate privind tema aleasă. 
20  

3. Sinteza stadiului actual în domeniul temei 20  
4. Stabilirea obiectivelor de realizat 10  
5. Stabilirea variantei de implementare, 

hardware/software 
18  

6. Realizare caiet practică 20  
Bibliografie 
• Bibliografia va fi stabilită împreună cu îndrumătorul de diplomă pentru fiecare lucrare în parte. 
Bibliografie minimală 
• Bibliografia va fi stabilită împreună cu îndrumătorul de diplomă pentru fiecare lucrare în parte. 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  
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CT1 Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei 
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10. Evaluare 

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

10.4. Curs - - - 
10.5. Practică Evaluare caiet de practică Colocviu 100% 
10.6. Standard minim de performanţă 
• Prezentare caiet de practică. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

7.09.2016 - - 
                                                                                    

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
27.09.2016 Prof. dr. ing. George CULEA 

 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09. 2016 Prof.dr. ing. Valentin ZICHIL 
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