
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 Aplicata / 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 Inginerie Software
2.2. Titularul activităților de curs Erașcu Mădălina
2.3. Titularul activităților de laborator Erașcu Mădălina, Vladu Cristian
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2
3.4. Total ore din planul de învățământ 56 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 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 25
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25
Examinări 2
Tutorat 2

3.7. Total ore studiu individual 70

3.8. Total ore pe semestru 125

3.9. Număr de credite 5

4. Precondiții (acolo unde e cazul)
4.1. de curriculum Algoritmi si structuri de date, Programare, Baze de date, Sisteme de operare, Proiect

individual
4.2. de competențe Capacitatea de a dezvolta aplicații software simple, de a înțelege și aplica conceptele

programarii OO.

5. Condiții (acolo unde e cazul)



5.1 de desfășurare a cursului Citirea prealabilă a bibliografiei  indicate pentru
fiecare curs;
Varianta fizică: amfiteatru cu proiector și
whiteboard
Varianta online: laptop cu conexiune la internet;
Google Meet si Google Classroom

5.2 de desfășurare aboratorului Citirea prealabilă a bibliografiei  indicate pentru
fiecare laborator;
Varianta fizică: amfiteatru cu proiector și
whiteboard
Varianta online: laptop cu conexiune la internet;
Google Meet si Google Classroom

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale ● Capacitatea de a intelege si opera cu concepte fundamentale din domeniul

ingineriei software
● Capacitatea de a intelege, analiza si aplica procesul de dezvoltare de

software
Competențe transversale ● Capacitatea de a comunica verbal si in scris pe teme profesionale cu

specialisti sau nespecialisti in domeniul informaticii si de a redacta
rapoarte si documentatii tehnice in cel putin o limba de circulatie
internationala

● Capacitatea de a lucra individual si in echipa intr-un context
interdisciplinar si de a respecta normele de etica specifice domeniului

● Capacitatea de a se familiariza cu noi concepte si de a se adapta rapid la
noile tehnologii ce apar in domeniul informaticii

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea conceptelor si problematicii procesului de dezvoltare

de software si formarea abilităţilor de abordare profesionala si
etica a dezvoltării sistemelor software.

7.2. Obiectivele specifice Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa explice conceptele fundamentale
din domeniul inginerie software si etapele procesului de
dezvoltare de software (2) sa descrie si sa compare modele de
procese de dezvoltare de software
Ob. de abilitare (OAb): (1) sa analizeze cerintele utilizatorilor, sa
identifice solutii, sa compare si sa selecteze instrumentele
software adecvate pentru rezolvarea unei probleme date. (2) sa
utilizeze corespunzator diagrame UML de baza (UC, activitate,
clase, secvente, stari) in analiza si proiectarea sistemelor software.



Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanța domeniului
ingineriei software și a principiilor etice ale profesiei de inginer
software. (2) sa dezvolte o relație corecta cu clientii.

8. Conținuturi*
8.1. Curs Metode de

predare
Observații

C1 (2h) Introducere. Concepte şi
definiţii. Fazele dezvoltării software.
Mentenanță/evoluție. Etică. Stadiu
actual și tendințe.

Expunere,
conversație, studii
de caz,
problematizare,
analiză, sinteză

Bibliografie:
1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Introduction din [1]
3. Opțional: Capitolul Introduction din

[2]
C2-3 (4h) Managementul Software:
Ciclul de viată al software-ului

idem Bibliografie:
1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul The Software Life Cycle

Revisited din [1]
C4-5 (4h) Ciclul de viață al
software-ului: Ingineria Cerințelor

idem Bibliografie:
1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Requirements Engineering

din [1]
C6 (2h) Modelare idem Bibliografie:

1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Modeling (secțiunea 10.1

și 10.2) din [1]
C7-8 (4h) Arhitectura software idem Bibliografie:

1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Software Architecture din

[1]
C9-10 (4h) Designul software idem Bibliografie:

1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul  Software Design din [1]

C11 (2h) Testarea software idem Bibliografie:
1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Software Testing din [1]

C12 (2h) Mentenanța software idem Bibliografie:
1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Software Maintenance din

[1]
C13 (2h) Unelte software idem Bibliografie:

1. M. Erascu - slideuri
2. Capitolul Software Tools  din [1]



C14 (2h) Recapitulare / Prezentare
proiecte studenți

idem

Bibliografie obligatorie
1. Hans van Vliet, Software Engineering: Principles and Practice, Wiley, 2007

Bibliografie suplimentară
2. Ian  Sommerville, “Software Engineering”  Eighth Edition, Addison-Wesley, 2007.
3. Steve McConnell, Code Complete, Second Edition, Microsoft Press, 2004
4. Scott W. Ambler, “The Elements of UML 2.0 Style”, Cambridge University Press, 2005.
5. Tom Pender, “UML Bible”, John Wiley & Sons, 2003
6. https://sites.cs.ucsb.edu/~bultan/courses/272/

8.2. Seminar/laborator Metode de
predare/
invățare

Observații

L1 (2h) Principii de modelare.
Instrumente pentru modelare UML.

Prezentare,
problematizare,
activitate practică
în grup sau
individual

Bibliografie:
● Capitolul Introduction din [7]

Instalare Visual Paradigm Community
Edition

L2 (2h) Prezentare generală UML idem Bibliografie:
● Capitolul A short Tour of UML din

[7]
L2 (2h) Diagrama cazurilor de utilizare idem Bibliografie:

● Capitolul Use Case Diagram  din [7]
L3-4 (4h) Diagrama de clase idem Bibliografie:

● Capitolul The Class Diagram  din [7]
L5 (2h) Diagrama mașinii cu stări
(state machine)

idem Bibliografie:
● Capitolul State Machine Diagram

din [6]
L6 (2h) Diagrama de secvențe idem Bibliografie:

● Capitolul Sequence Diagram  din [6]
L7 (2h) Diagrama de activitate idem Bibliografie:

● Capitolul Activity Diagram  din [7]
L8-9 (2h) Studii de caz idem Bibliografie:

● Capitolul All Together Now din [7]
L10 (2h) Structurarea modelelor idem Bibliografie:

● Secțiunea Structuring Models din
[7]

L11 (2h) Metamodelul UML idem Bibliografie:
● Secțiunea The UML Metamodel din

[7]



L12 (2h) Mecanisme de extensie ale
UML

idem Bibliografie:
● Secțiunea UML Extension

Mechanisms din [7]
L13 (2h) Dezvoltarea Software bazată
pe modele

idem Bibliografie:
● Secțiunea Model-Based Software

Development din [7]
L14 (2h) Recapitulare / Prezentări
studenți

idem

Bibliografie obligatorie
7. Martina Seidl, Marion Scholz, Christian Huemer, Gerti Kappel. UML @Classroom. An

Introduction to Object-Oriented Modeling. 2012
8. http://www.visual-paradigm.com

Bibliografie suplimentară
9. Hans van Vliet, Software Engineering: Principles and Practice, Wiley, 2007
10. http://www.agilemodeling.com
11. D. Rosenberg and M. Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UMLTheory and Practice,

Apress,  200
12. http://www.cragsystems.co.uk
13. www.junit.org

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

Cunoasterea problematicii si a procesului de dezvoltare de software este necesara oricarui candidat la
angajare intr-o firma de dezvoltare de software. De asemenea, firmele client pentru produse de software
pot beneficia de pregătirea unui inginer software.

10. Evaluare*
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de

evaluare***
10.3. Pondere din

nota finală
10.4.1 Curs Examen scris cu acces la materiale

(cunoașterea problematicii expuse și
discutate la curs)

Quizuri/Taskuri in
timpul cursurilor cu
acces la materiale
suport

30%

10.4.2 Curs Idem Test in sesiune constând
în întrebări scurte și
subiecte de sinteză

30%

10.5.
Seminar/laborator

Portofoliu (capacitatea de a utiliza
diagramele UML fundamentale - din
L2-L7)

Proiect în echipă 40%

http://www.visual-paradigm.com/
http://www.agilemodeling.com/
http://www.cragsystems.co.uk/
http://www.junit.org/


10.6 Proiect
(optional)

Portofoliu (Capacitatea de a
înțelege, sintetiza și aplica o
tematică data legată de inginerie
software - tematică la alegere cu
consultarea titularului de curs sau
tematică propusă de titularul de
curs)

Proiect individual 30%

Unele cursuri vor fi prezentate de către reprezentanți ai companiilor având experiență vastă în tematica
respectivă.
Laboratoarele 10-14 (provizoriu) sunt cu tematică deschisă: studenții care aleg proiect optional vor avea
ocazia să le prezinte colegilor. De asemenea cele mai bune proiecte realizate in echipa vor fi prezentate
colegilor.

10.6. Standard minim de performanță
Cunoștințe minime pentru promovare (nota 5): obținerea unei înțelegeri fundamentale a cunoașterii teoriei
automatelor și a limbajelor formale.

Nota finală se calculează ca o medie ponderată a notelor date pentru componentele specificate în secțiunile
10.4, 10.5, și, eventual 10.6. Fiecare componentă trebuie promovată cu cel puțin nota 5.

Nu există o cerință obligatorie de prezență, totuși trebuie să existe cel puțin 2 intervenții pentru promovarea
componentelor 10.4.1 și 10.5.

La componenta 10.5 se vor pune și întrebări care să demonstreze dacă studentul a parcurs bibliografia
obligatorie a laboratorului.

Studenții care obțin scoruri excepționale la 10.4-10.5 (cel puțin 9) nu vor mai susține examenul și vor avea
nota maximă. Elevii care nu promovează prima sesiune de examen vor avea ocazia să susțină doar
examenul din sesiunea de examen scris (componenta 10.4.2). Același lucru este valabil și pentru cei care
doresc să își mărească nota.

Notă: Studenții pot participa la orele de birou (2 module / săptămână conform programului stabilit la
începutul semestrului) în care lectorul (curs / seminar) răspunde la întrebările elevilor și oferă explicații
suplimentare legate de conținutul cursului, aplicații din temele seminarului.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
29.01.2021                     Lect. dr. Madalina Erascu Lect. dr. Madalina Erascu

Drd. Cristian Vladu

Data avizării Semnătura directorului de departament


