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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 Aplicata 
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 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Testarea Sistelor Software 

2.2. Titularul activităților de curs Secului Razvan 
2.3. Titularul activităților de seminar   
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 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  14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 
Examinări 7 
Tutorat  14 

3.7. Total ore studiu individual  70 
3.8. Total ore pe semestru 126 
3.9. Număr de credite 5 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe  Cunoștințe elementare de programare  
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată corespunzător cu 

calculatoare 
 
 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale • Capacitatea de a defini cazuri de test adecvate 
unor probleme specifice 

• Capacitatea de cunoaste rolurile din testare si a 
intelege procesul de testare 

Competențe transversale  • Capacitatea de a comunica si de a se adapta in 
cadrul echipei de proiect 

• Capacitatea de aplicare a cunoștințelor de 
programare dobândite 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu procesul de testare , descrierea și 

implementarea cazurilor de test 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte Tehnicile de testare; (2) 

să prezinte procesul de testare  
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice tehnicile de testare 
adecvate unei probleme specifice; (2) să defineasca cazuri de 
test in functie de cerinte; (3) să ruleze caurile de test definite  
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța testari  
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Curs 1:  Prelegere, conversație  

Curs 3:  Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 4: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 5: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 6: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 7: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 8: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 9: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 10: Prelegere, conversație, 
exemplificare 

 

Curs 11: Prelegere, conversație, 
exemplificare 
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Bibliografie 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Laboratur 1 Problematizare, dialog, învățare prin 

colaborare 
 

Laboratur 2 Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Laboratur 3 Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Laboratur 4 Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Laboratur 5 Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Laboratur 6 Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

Laboratur 7 Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare 

 

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 
1.  

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

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs • Insusirea notiunilor generale legate 
de tehnologiile prezentate la curs;  

• Cunoastearea avantajelor / 
dezavantajelor specifice tehnicilor 
de testare expuse 

• Capacitatea de a defini cazuri de 
test 

Examen scris în 
sesiunea de examene 

40% 

Activitatea in timpul cursului   15% 
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10.5. 
Seminar/laborator 

• Capacitatea de a propune Cazuri de 
adecvate de test , executie si 
evaluare a rezultatelor 

 45% 

   
   

10.6. Standard minim de performanță 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 
Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5  . La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele 
de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la 
care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele 
deja promovate. 

 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                           
02.09.2020 
 
      Semnătura directorului de departament  
       


