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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 / Administrator baze de date - 252101; 
Administrator de rețea de calculatoare - 252301; Analist - 

251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; Asistent 
de cercetare în matematica-informatica - 212024; Profesor în 

învățământul gimnazial - 233002; Programator - 251202; 

Proiectant sisteme informatice – 251101 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Stagiu IT 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Todor Ivașcu 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DF 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  - din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  - 

3.4. Total ore din planul de învățământ  141 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*  Ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  - 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate - 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 120 

Examinări 2 

Tutorat  12 

3.7. Total ore studiu individual  120 

3.8. Total ore pe semestru 134 

3.9. Număr de credite 2 

 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Programare I, Algoritmi și Structuri de Date 

4.2. de competențe  Competențe de programare și de rezolvare ale problemelor 

 

 
1 Acesta corespunde cu activitățile de pregătire a stagiului din timpul semestrului (participarea la întâlnirile unde 

sunt prezentate companiile și stagiile, pregătirea aplicațiilor, participarea la interviuri, etc.). Stagiul de practică 

propriu-zis însumează 120 de ore. 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului - 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  -  

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Capacitatea de a elabora documentație aferentă aplicației 

• Cunoașterea specificului și activităților în companiile de profil 

• Realizarea necesității de a activa într-o echipă 

• Realizarea necesității de a colabora pentru a satisface cerințele 

impuse 

• Necesitatea de a respecta termenele 

• Asigurarea calității ca și cerință 

Competențe transversale  • Abilitatea de a lucra în echipă 

• Respectarea etapelor de proiectare ale unei aplicații 

• Capacitatea de a analiza cerințe specifice 

• Analiza și proiectarea unei aplicații 

• Analiza specificațiilor 

• Dezvoltare si testare 

• Redactarea documentației 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu și/sau dezvoltarea de aplicații/probleme ce 

apar în industria IT;  dezvoltarea capacității de a scrie 

documentație aferentă codului 

7.2. Obiectivele specifice  Obiectivele de cunoaștere(OC): să descrie și să utilizeze metode 

și unelte specifice companiei. 

Obiective de abilitare(OAb): să scrie și să structureze o 

documentație aferentă aplicației. 

Obiective atitudinale(OAt): să motiveze și să argumenteze 

importanța aplicării cunoștințelor teoretice în practică. 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Studenții trebuie să participe la prezentările legate de temele de stagiu de practică susținute de 

reprezentanții companiilor și organizate de Departamentul de Informatică. 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ învățare Observații 

Activitatea de practică va fi îndrumată de un tutore din cadrul companiei. Acesta determină de 

asemenea task-urile ce trebuie realizate de către student. 

Informațiile complete despre stagiul de practică: 

https://sites.google.com/uvt.ro/practica-fmi/stagii-practica 

 

https://sites.google.com/uvt.ro/practica-fmi/stagii-practica
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite în timpul studiilor. 

 

 

10. Evaluare* 

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

evaluare***  

10.3. Pondere 

din nota finală 

 Analiza portofoliului de practică și 

aprecierea de către reprezentantul 

unității unde s-a efectuat practica. 

Portofoliu 100% 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

     26.01.2021                                                        Todor Ivașcu 

 

 

      Semnătura directorului de departament  

       Lect. Dr. Flavia Micota 


