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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 
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 Proiect Colectiv 
2.2. Titularul activităților de curs  
2.3. Titularul activităților de seminar  Dr. Marinel IORDAN 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs   3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 24 
Examinări 1 
Tutorat  3 

3.7. Total ore studiu individual  40 
3.8. Total ore pe semestru 54 
3.9. Număr de credite 2 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum POO, Inginerie software, Baze de date 
4.2. de competențe  Programarea în limbaje de nivel înalt 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului - 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Echipamente de calcul de tip PC/laptop funcționale, acces 

la internet, echipamente video funcționale 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale • Programarea în limbaje de nivel înalt; 
• Dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor informatice. 

Competențe transversale  • Desfășurarea eficientă a activităților și dezvoltarea 
capacităților empatice de comunicare inter-personală, de 
relaționare și colaborare cu grupuri diverse; 

• Utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, 
informare, cercetare și dezvoltare a capacităților de 
valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei 
societăți dinamice. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea abilităților privind gestionarea unui proiect informatic 
7.2. Obiectivele specifice  Dezvoltarea abilităților de: 

• organizarea/managementul activității, 
• munca în echipă în scopul realizării proiectelor informatice, 
• parcurgerea etapelor de realizare a proiectelor informatice,  
• utilizarea unui instrument software în realizarea unui 

produs/serviciu original, 
• rezolvarea problemelor în mod creativ/inovativ, 
• comunicare eficientă scris și oral între membrii echipei si cu 

clienții/utilizatorii. 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 

invățare 
https://elearning.e-

uvt.ro/course/view.php?id
=64847 

1. Metode, tehnici și instrumente utilizate în 
managementul proiectelor 

Expunere și 
comunicare 

Formarea echipelor de 
proiect 

2. Analiza temelor propuse pentru Proiectul Colectiv Învățarea prin 
descoperire 

Comunicare  online 

3. Validarea temelor propuse pe baza scopului, 
obiectivelor și a indicatorilor de performanță  ai 
proiectului propus 

Studiul de caz  
Metoda proiectelor 

Comunicare online 

4. Verificarea și validarea etapelor de realizare a 
Proiectului Colectiv 

Studiu de caz 
Comunicarea 
Metoda proiectelor 

Comunicare online 

5. Elaborarea, prezentarea și validarea livrabilelor 
realizate în Proiectul Colectiv 

Învățarea prin 
descoperire 
Studiul de caz 

Comunicare online 

6. Analiza statusului proiectului și revederea versiunii 
beta a Proiectului Colectiv 

Metoda proiectelor Comunicare online 

7. Prezentarea și evaluarea produsului/serviciului final 
al Proiectului Colectiv 

Studiul de caz Comunicare online 

Bibliografie 
1. Ian  Sommerville, “Software Engineering”  Eighth Edition, Addison-Wesley, 2007 
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2. Heagney, Joseph, Fundamentals of project management —4th ed, American Management 
Association, NY, 2012 

3. A. Dennis, B. H. Wixom, R. M. Roth, “System Analysis and Design”, Fifth Edition, John Wiley & 
Sons, Inc., 2012 

4. Steve McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, 2nd Edition, 
Microsoft Press, 2014 

5. http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/15/15694/pdf/Project_Management_15694.pdf 
6. http://www.saigontech.edu.vn/faculty/huynq/SAD/Systems_Analysis_Design_UML_5th 
7. https://www.studytonight.com/dbms/database-normalization.php 
8. https://www.cmu.edu/teaching/index.html 
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management 
10. https://www.projectmanager.com/training/what-are-project-deliverables 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Capacitatea de a lucra ca parte a unei echipe este unul dintre principalele criterii pentru angajarea unui 
nou angajat. Acest curs / laborator este pasul potrivit în această direcție. De asemenea, abilitatea de a 
comunica și colabora este una dintre abilitățile obligatorii din industria software. 
Conținutul acestei discipline este în conformitate cu practicile actuale din acest domeniu. 
Cursul folosește și promovează cele mai bune practici recunoscute, cu parteneri din industria IT. 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Nu e cazul   
   

10.5. 
Seminar/Laborator 
 

Documentație proiect Evaluare sumativă 30% 
Funcționalitate proiect Proiect 40% 
Complexitatea, actualitatea și 
aspectul general al proiectului 

Evaluare formativă 30 % 

Punctajul individual al membrilor echipei se va repartiza în cadrul echipei de membrii echipei. 
10.6. Standard minim de performanță 
1. Validarea temei de proiectare. Proiectul va fi eligibil dacă va conține baze de date și va utiliza minim 

un limbaj de programare de nivel înalt.  
2. Realizarea etapei de analiză proiect completă, cu documentația aferentă, iar etapele de proiectare și 

implementare  până la realizarea unei versiuni de test/beta a aplicației propuse în temă.  
 
 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

Dr. Marinel IORDAN 
 
 

                            
      Semnătura directorului de departament  
      Lect. Univ. dr. Flavia MICOTĂ 


