
  

 

 

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 Aplicată / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 251201; 
Programator - 251202;  Proiectant sisteme informatice – 
251101; 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Elaborarea Lucrarii de Licenta 
2.2. Titularul activităților de curs  
2.3. Titularul activităților de seminar  Flavia Micota 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 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  - 3.3. seminar/laborator  3 
3.4. Total ore din planul de învățământ  75 din care: 3.5 curs -  3.6. seminar/laborator 42 
Distribuția fondului de timp* ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 36 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 
Examinări 2 
Tutorat  2 

3.7. Total ore studiu individual  60 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Număr de credite 3 

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competențe  Abilități de documentare 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de laborator/seminar dotată cu proiector 

 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 



  

 

 

Competențe profesionale ●  Capacitatea de a elabora o lucrare de licență în 
domeniul informaticii 

Competențe transversale  ● abilitatea de a pregăti o prezentare 
● abilitate de comunicare (susținerea orală a ideilor si 

de a participarea la dezbateri de idei) 
● abilitatea organizatorică (încadra in timpul alocat 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea capacității de a elaborarea o lucrare de licență 
 

7.2. Obiectivele specifice  Dobândirea de abilități în identificarea și organizarea 
materialelor bibliografice 

Dobândirea de abilități în structurare și redactarea unei 
lucrări de licență 

Consolidarea abilităților de desfășurare a unei activități pe 
bază de termene 

 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
   

Bibliografie 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ învățare Observații 
Seminar 1 – Prezentarea, discutarea 
sarcinilor care trebuie realizate la 
acesta disciplina in semestrul 2 

Stabilire criterii de evaluare a 
prezentării din sesiune 

Prezentare, Discuție, Negociere  

Seminar 2-5 – Discuții individuale 
pe grupe  cu fiecare student cu 
privire la conținutul temelor din 
semestrul 1 

Discuție, Feedback, Evaluare orala Parcurgerea documentelor 
încărcate impreună și discuții pe 
baza conținutului 

Seminar 6-14. Discuții individuale 
pe grupe  cu fiecare student cu 
privire la aplicația de licență 

Evaluare scrisa - încărcare 
documente classroom 

 Fiecare student va prezenta 
stadiul curent al aplicaței 
practice, se vor discuta împreună 
cu colegii de grupă 
nelămuriri/sugesti 

Bibliografie 
1. www.info.uvt.ro/lucrari-licenta 
2. https://sokogskriv.no/en/writing/ 
3. https://www.student.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/1919239/How-to-write-a-thesis-A-working-

guide.pdf 
4. https://www.cs.bham.ac.uk/internal/research_students/theses.php 



  

 

 

 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Dezvoltare abilitați de comunicare și abstractizare prin realizarea de prezentări orale.  
 
10. Evaluare* 

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

10.4. Curs    
   

10.5. 
Seminar/laborator 

Stabilirea structurii lucrării, a 
specificațiilor și a structurii 
funcționale a aplicației   
 

 
Discutarea 
conținutului 
temelor - 
încărcarea 
modificărilor 
propuse pe 
classroom 

10% 

Prezentare status 
aplicație pe parcurs 
- prezentare orală 

20% 

Prezentare 
aplicație în 
sesiunea de 
examene - 
prezentare 
înregistrată (5-7 
minute) care va  fi 
vizualizată 
împreună cu voi în 
timpul examenului   

20% 

 

50% 

Nota propusă de coordonatorul 
lucrării de licență  pe baza 
evoluției de-a lungul 
semestrului * 

Colaborarea cu profesorul 
coordonator 

50% 

   
10.6. Standard minim de performanță 
Prezentarea stadiului actual al aplicației. Aplicația ar trebui sa fie cel puțin 50% funcțională si sarcinile din 
timpul semestrului îndeplinite. 

*Lipsa notei propuse de coordonator este echivalenta cu absentarea de la examen. 



  

 

 

**Neprezentarea la sarcina din săptămâna 12/13 este echivalenta cu absentarea de la examen. 

 
 
Data completării Semnătura titularului de curs         Semnătura titularului de seminar 
 

2.02.2021                                                                                                   Lector Dr. Flavia Micota 
 
      Semnătura directorului de departament  
       


