
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU 
Facultatea de Inginerie 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170 
http://inginerie.ub.ro; e-mail: decaning@ub.ro  

 

 
 

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 Elaborare proiect de diplomă 
2.2. Titularul activităţilor de curs - 
2.3. Titularul activităţilor de seminar - 
2.4. Anul de 
studiu 

IV 2.5. Semestrul 8 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DL 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

0/0/4 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

48 3.5. Curs - 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

0/0/48 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  7 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  27 
3.8. Total ore pe semestru  75 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sala de calculatoare 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Realizarea lucrării de licenţă are ca obiective  
• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 

variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate 
domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. 

• Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme 
situaţii bine definite, tipice domeniului Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţie 

7.2. Obiectivele specifice Elaborarea lucrării de licenţă presupune dobândirea şi aprofundarea uneia sau mai 
multor competenţe dintre cele enumerate mai jos, funcţie de tematica lucrării : 
limbaje, reţele de calculatoare, tehnologii si medii de programare, familiarizarea 
cu diverse domenii de aplicaţii, în concordanţă cu programele analitice ale 
disciplinelor parcurse, din planul de învăţământ al specializării; 

• Identificarea, formularea si soluţionarea de probleme inginereşti din 
diverse domeniifolosind metode şi instrumente specifice Tehnologiei 
Informaţiei; 

• Utilizarea, configurarea si administrarea reţelelor şi sistemelor de calcul 
şi a programelorde aplicaţii; 

• Proiectarea, implementarea si testarea de echipamente, sisteme de calcul 
de uz general şidedicat, urmând un proces sistematic şi folosind 
instrumente adecvate de dezvoltare; 

• Experimentarea si evaluarea de soluţiilor tehnice, in raport cu diverse 
categorii de cerinţe economice, de performanta, contextuale ; 

• Cunoaşterea contextului economic, etic, legal si social de exercitare a 
profesiei de inginer cu specializarea Tehnologia Informaţiei; 

• Proiectarea sistemelor cu microprocesoare; 
• Dezvoltarea de aplicaţii software; 
• Analiza, proiectarea şi realizarea de site-uri web, inclusiv comerţ 

electronic; 
• Programarea şi configurarea controlerelor programabile, sistemelor de 

achiziţie a datelorşi a sistemelor de reglare automată; 

 

6.
1.

 C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
 

C5.1. Identificarea şi descrierea instrumentelor de modelare, simulare şi evaluare a performanţelor sistemelor 
hardware, software şi de comunicaţii 
C5.2. Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor hardware, software 
şi de comunicaţii în raport cu cerinţele domeniului de aplicaţii 
C5.3. Utilizarea unor principii şi metode de bază pentru asigurarea securităţii, siguranţei şi uşurinţei în 
exploatare a sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 
C5.4. Testarea şi evaluarea calitativă a caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale sistemelor informatice, 
pe baza unor criterii specifice 
C5.5. Dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii pentru întreţinerea şi utilizarea de sisteme hardware, software şi de 
comunicaţii 

6.
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•  
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• Modelarea şi simularea proceselor; 
• Proiectarea şi administrarea bazelor de date; 
• Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare. 

 
8. Conţinuturi 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Analiza temei lucrării de licenţă/Stabilirea 
capitolelor lucrării  

4 

prezentare, exemple, 
intrebări, discuţii; 
experimentul, 
descoperirea dirijată, 
problematizarea, 
studiul de caz, 
conversaţia euristică, 
demonstraţia, 
dialogul, observaţia; 

 

 

2. Analiza gradului de aprofundare a cunoştinţelor 
teoretice necesare realizării lucrării de licenţă 

4  

3. Studiul gradului actual al cunoaşterii în domeniul 
temei  

4  

4. Sistematizarea datelor referitoare la stadiul acual 
al cunoaşterii  

4  

5. Stabilirea etapelor pentru proiectarea şi realizarea 
aplicaţiei hardware şi/sau software. 

4  
 

6. Proiectarea aplicaţiei pe baza cerinţelor temei 4  
7. Testarea sau simularea aplicaţiei 4  
8. Realizarea părţii practice a lucrării 4  
9. Interpretarea rezultatelor 4  
10. Descrierea modului de utilzare a aplicaţiei 4  
11. Verificare finală 4  
12. Stabilirea concluziilor  4  

Bibliografie 
Bibliografia va fi stabilită împreună cu îndrumătorul de licenţă pentru fiecare lucrare în parte. 
Bibliografie minimală 
Bibliografia va fi stabilită împreună cu îndrumătorul de licenţă pentru fiecare lucrare în parte. 
 

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

•  
 
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. Proiect Evaluare activităţi aplicative  Proiect 100% 100% 
10.6. Standard minim de performanţă 
•  

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2016 - - 
 

                                            
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2016 Prof. univ. dr. ing. George CULEA 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

28.09. 2016 Prof. dr. ing. Valentin ZICHIL 
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