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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 retea de calculatoare - 252301; Analist - 251201; Asistent de 
cercetare în informatica - 214918; Asistent de cercetare în 
matematica-informatica - 212024; Profesor în învatamântul 
gimnazial - 233002; Programator -251202; Proiectant sisteme 
informatice - 251101; 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Inginerie Software 
2.2. Titularul activităților de curs Mîndruţă Cristina 
2.3. Titularul activităților de seminar  Mîndruţă Cristina, Iuhasz Gabriel 
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  25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 
Examinări 5 
Tutorat  5 

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 1. Algoritmi si structuri de date (I1I1101, I1I1201) 
2. Programare (I1I1102, I1I1202, I1I2104) 
3. Baze de date (I1I2102) 
4. Sisteme de operare (I1I2103)  
5. Proiect individual (I1I2105) 

4.2. de competențe  6. Capacitatea de a dezvolta aplicatii software simple. Capacitatea de a intelege si 
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aplica conceptele programarii OO.  
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sala cu proiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala calculatoare; VP Community edition instalat 
 
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 Observ
ații 

(2h) Introducere. Concepte şi definiţii. Noţiuni de 
responsabilitate etică şi profesională. (OC1, OAt1)  

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Cerintele software si procesul ingineriei 
cerintelor. (OC1, OAb1, OAt2) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Modelarea sistemelor software. (OC1, OAb1, 
OAb2) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  
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(6h) Proiectarea sistemelor software. (OC1, OAb1, 
OAb2) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Codificarea si depanarea sistemelor software.  
Evolutia sistemelor software (OC1, OAb1) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Managementul configuratiilor software (OC1, 
OAb1) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(4h) Verificare si validare. Testarea software-lui. 
(OC1, OAb1, OAt2) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(4h) Procesul software si modele ale acestuia. (OC2, 
OAt2) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Reutilizarea software-lui. (OC1) Expunere sistematica, exemple, discutii  

(2h) Elemente de management al proiectelor 
software. (OC1, OC2) 

Expunere sistematica, exemple, discutii  

Bibliografie 
7. Ian  Sommerville, “Software Engineering”  Eighth Edition, Addison-Wesley, 2007. 
8. Steve McConnell, Code Complete, Second Edition, Microsoft Press, 2004 
9. Scott W. Ambler, “The Elements of UML 2.0 Style”, Cambridge University Press, 2005. 
10. Tom Pender, “UML Bible”, John Wiley & Sons, 2003 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observ

ații 
(2h) Instrumente pentru modelare UML. Studiu 
individual.  (OAb1) 

Descoperire prin studiul documentatiei 
si exemple. Exercitii si conversatii. 
Activitate practica individuala. 

 

(2h) Modelare functionala. Cazuri de utilizare. 
(OAb2) 

Prezentare diagrama. Activitate practica 
individuala. 

 

(2h) Modelarea comportamentului. Diagrama de 
activitate.  (OAb2) 

Prezentare diagrama. Activitate practica 
individuala. 

 

(2h) Modelarea interactiunii cu utilizatorul. 
Prototiparea GUI. (OAb2, OAt2 ) 

Prezentare metoda. Activitate practica 
individuala. 

 

(2h) Verificare cunostinte acumulate. Test si discutii.  
(4h) Diagrama de clase. Modelarea domeniului. 
(OAb2) 

Prezentare diagrama si metoda. 
Discuții. Activitate practica individuala. 

 

(2h) Verificare cunostinte acumulate.  
Analiza de robusteţe. Diagrama de robusteţe.  (OAb2) 

Test. 
Prezentare metoda si diagrama.  

 

(2h) Diagrama de secvenţe. (OAb2) Prezentare diagrama si utilitatea ei. 
Discutie metoda. Activitate practica. 

 

(2h) Procese software. Exemplu : ICONIX. (OAb1) Prezentare exemplu. Studiu individual  
(2h) Verificare cunostinte acumulate.   
Practici bune de codificare. (OAb1, OAb2) 

Test. 
Studiu individual. 

 

 (2h) Verificarea software-lui. Proiectarea cazurilor 
de testare. Unit testing si TDD. (OAb1) 

Prezentare metoda. Activitate practica 
individuala 

 

(2h) Validarea software-lui. (OAb1, OAt1) Studiu individual, discutii.  
(2h) Design patterns. Exemple. (OAb1) Prezentare si discutii.  
Bibliografie 

1. http://www.agilemodeling.com  
2. D. Rosenberg and M. Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UMLTheory and Practice, 

http://www.agilemodeling.com/
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Apress,  2007 
3. http://www.visual-paradigm.com 
4. http://www.cragsystems.co.uk 
5. 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 pregatirea 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. Curs Cunoasterea problematicii expuse si 

discutate la curs 
Lucrare scrisa 50% 

   
10.5. 
Seminar/laborator 

Abilitatea de a urma un proces de 
dezvoltare de software.  Capacitatea 
de a utiliza diagramele UML 
fundamentale. Abilitatea de a defini 
si aplica cazuri de testare 

3 teste de verificare 
cunoștințe acumulate 
 
 
Verificare teme 

 
3x15% 
 
 
5% 

   
   

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de teorie. Abilităţi de modelare de specificaţii simple în UML. 
Abilităţi de definire a cazurilor de testare. Utilizarea unui instrument software pentru modelare UML. 
Capacitatea de a intelege si urma un proces de dezvoltare de software. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    11.09.2019                       
 
Data avizării     Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 

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

