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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 Structuri de Date Avansate 
2.2. Titularul activităților de curs Monica Sancira 
2.3. Titularul activităților de seminar  Emanuela Jana Mafteiu-Scai 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 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  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  Ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Examinări 6 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  84 
3.8. Total ore pe semestru 126 
3.9. Număr de credite 5 

 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Cunoștiinte dobandite la cursul de  Algoritmi și Structuri de Date 
II și Programare II 

4.2. de competențe  Programare in C++ 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Tableta, Google Meet, Google Classroom 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Calculatoare cu C++ instalat și IDE-uri 

corespunzătoare - e::Blocks sau Eclipse  
 
 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Capacitatea de a dobândi cunoștințe despre 
proprietățile caracteristice ale unor structuri de 
date avansate, și a algoritmilor  care le folosesc 

• Capacitatea de înțelegere a diferențelor dintre 
structurile de date alternative care pot fi utilizate 
în același scop, și a complexității algoritmilor 
care le foloseasc 

Competențe transversale  • Capacitatea de a modela și de a rezolva mai 
eficient o serie de problemele de interes practic 
utilizând structurile de date și algoritmi prezentați 
în acest curs 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea și implementarea unor algoritmi 
eficienti prin alegerea celor mai potrivite structuri de date și 
algoritmi, precum și capacitatea de a analiza complexitatea de 
calcul (în timp și spațiu) al codului aplicat 

7.2. Obiectivele specifice  Obiectivele de cunoaștere(OC):  
(1) să descrie operațiile specifice unor probleme clasice și a 
structuri de date avansate;  
(2) să  facă o analiză a complexității de calcul pentru operațiile 
specific. 
Obiective aptitudini(OA):  
(1) să identifice structurile de date cele mai potrivite pentru a 
rezolva o problemă concretă;  
(2) să folosească structurile de date adecvate într-o aplicație 
concretă implementate într-un limbaj de programare de nivel 
înalt, cum ar fi C ++;  
(3) să argumenteze convingător că structurile de date și 
algoritmii utilizați în aplicație sunt adecvate 

 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1.(2h) Seturi dinamice și operații 
conexe. Structuri de date pentru 
căutare rapidă bazată pe cheie.  Arbori 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 
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binar de căutare. Limitări și motivație 
pentru structuri de date mai bune. 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. 
MIT Press, 3rd edition, 2009. 

C2.(2h) Arbori roșu-negru. 
Proprietăți. Principalele operații și 
implementarea eficientă a acestora. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009. 

C3.(2h) Arbori B. Definiție, operațiile 
de bază, precum și studiul 
complexității. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009. 

C4.(2h) Analiza amortizată. 
Comparație cu analiza timpului în cel 
mai rău caz. Metodele utilizate pentru 
analiza amortizată. Studii de caz. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009. 

C5.(2h) Structuri de date pentru 
căutarea rapidă a elementului minim și 
maxim. Grămezi binare. Definiție, 
operatiile de bază, precum și 
complexitatea lor de calcul. 
Algoritmul heapsort. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009. 

C6.(2h) Grămezi Fibonacci. Structura 
grămezilor Fibonacci, operații de bază 
și studiul complexității de calcul a lor. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. 
MIT Press, 3rd edition, 2009. 

C7.(2h) Structuri de date pentru seturi 
disjuncte. Operații și reprezentări 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 
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alternative. Analiza complexitații de 
execuție. 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009 

C8.(2h)Partial Examinare Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009 

C9.(2h) Algoritmi de potrivire a 
șirurilor de caractere. Problema. 
Metoda naivă, algoritmul Rabin-Karp, 
potrivirea șirurilor bazată pe automate 
finite. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009 

C10.(2h) Algoritmi de potrivire a 
șirurilor de caractere. Algoritmul lui 
Knuth-Morris-Pratt 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 
 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009.  

C11.(2h) Structuri de date pentru 
dicționare. Tabele de dispersie. funcții 
hash, și problema coliziunii cheii. 
Implementări alternative. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009.  

C12.(2h) Geometrie computațională. 
Probleme specifice, structuri de date și 
algoritmi conexi. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare, pseudocod 

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri curs – 
classroom 
 

2. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, 
R.L. Rivest and C. Stein: 
Introduction to Algorithms. MIT 
Press, 3rd edition, 2009.  
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C13.(2h) Recapitulare Studiul principalelor 

structuri de date avansate 
și a algoritmilor prezentați 
în curs.  

Referințe: 

1. M. Sancira – slide-uri – 
classroom 

C14.(2h) Colocviu Examen scris cu întrebări 
legate de temele prezentate 
în cursuri. 

 

Bibliografie 

1. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest and C. Stein: Introduction to Algorithms. MIT Press, 3rd 
edition, 2009. 

2. D.C. Kozen: The Design and Analysis of Algorithms. Springer Verlag, Inc., 1991. 
3. S. Skiena: The Algorithm Design Manual, second edition. 2008 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

L1.(2h) Implementarea unor operații 
concrete cu privire la arborii rosu-
negru. Analiza complexității de 
execuție. 

Lucrări practice asistate în C ++, 
folosind un IDE popular (Code :: 
Blocks sau Eclipse). Învățarea 
prin colaborare, dialog și testare 
cod. 

Lucrărilor practice sunt accesibile 
pe classroom. Acestea conțin 
cerințele problemelor care trebuie 
rezolvate și modele de programe 
conexe, care ar trebui să fie 
utilizate pentru a le rezolva. 
Profesorul oferă indicii 
suplimentare, și răspunsuri la 
întrebările ce le pot avea studenții. 

L2.(2h) Punerea în aplicare a unor 
operații pe Arbori B. Utilizări ale 
acestor structuri de date pentru a 
rezolva unele probleme practice. 

Lucrări practice asistate în C ++, 
folosind un IDE popular (Code :: 
Blocks sau Eclipse). Învățarea 
prin colaborare, dialog și testare 
cod. 

Idem.  
Studenții ar trebui să predea 
livrabilelor cerute la laboratoarele 
anterioare. Profesorul îi va evalua. 
Acesta poate pune întrebări 
suplimentare pentru a evalua 
studenții. 

L3.(2h) Punerea în aplicare a unor 
operații pe grămezile Binomiale. 
Utilizarea  grămezilor Binomiale 
pentru a rezolva unele probleme 
practice. 

Lucrări practice asistate în C ++, 
folosind un IDE popular (Code :: 
Blocks sau Eclipse). Învățarea 
prin colaborare, dialog și testare 
cod. 

Idem.  
Studenții ar trebui să predea 
livrabilelor cerute la laboratoarele 
anterioare. Profesorul îi va evalua. 
Acesta poate pune întrebări 
suplimentare pentru a evalua 
studenții. 

L4.(2h) Punerea în aplicare a unor 
operații pe o reprezentare concretă a 
seturilor disjuncte. Utilizarea seturilor 
disjuncte pentru a rezolva unele 
probleme practice. 

Lucrări practice asistate în C ++, 
folosind un IDE popular (Code :: 
Blocks sau Eclipse). Învățarea 
prin colaborare, dialog și testare 
cod. 

Idem.  
Studenții ar trebui să predea 
livrabilelor cerute la laboratoarele 
anterioare. Profesorul îi va evalua. 
Acesta poate pune întrebări 
suplimentare pentru a evalua 
studenții. 

L5.(2h) Rezolvarea unor probleme 
concrete, folosind algoritmi de 
potrivire a string-urilor. 

Lucrări practice asistate în C ++, 
folosind un IDE popular (Code :: 
Blocks sau Eclipse). Învățarea 
prin colaborare, dialog și testare 
cod. 

Idem.  
Studenții ar trebui să predea 
livrabilelor cerute la laboratoarele 
anterioare. Profesorul îi va evalua. 
Acesta poate pune întrebări 
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suplimentare pentru a evalua 
studenții. 

L6.(2h) Modelarea și implementarea 
unor probleme interesante de 
geometrie computațională. 

Lucrări practice asistate în C ++, 
folosind un IDE popular (Code :: 
Blocks sau Eclipse). Învățarea 
prin colaborare, dialog și testare 
cod. 

Idem.  
Studenții ar trebui să predea 
livrabilelor cerute la laboratoarele 
anterioare. Profesorul îi va evalua. 
Acesta poate pune întrebări 
suplimentare pentru a evalua 
studenții. 

L7.(2h) Evaluare finală Prezentare proiect Evaluare proiect 

Bibliografie 
1. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest and C. Stein: Introduction to Algorithms, MIT Press, 3rd edition, 2009. 
2. T.H. Cormen, C. Lee and E. Lin: Instructor’s Manual to Accompany [1], MIT Press 2002. 
3. Note de curs și materiale auxiliare publicate pe classroom. 

 
 
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 - Să descrie reprezentarea unei 
structuri de date, precum și 
semnificațiile componentelor sale 
- Să indice operațiile specifice 
structurilor de date discutate în aceast 
curs, și pseudocod-ul implemnetării 
acestora 
- Identificarea celei mai bune structuri 
de date sau algoritm pentru a rezolva o 
problemă concretă și să o rezolve prin 
scrierea pseudocod acelui algoritm 
- Stabilirea ordinii de complexitate a 
unui algoritm sau operație 
- Ilustrarea rezultatului schematizat a 
unei anumite operații asupra unor 
exemple simple. 

Examen Partial 30% 
Colocviu 30% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Capacitatea de a pune în aplicare 
anumite operații pe structuri de date, 
în C ++ 

Lucrări practice 10% 

Capacitatea de a rezolva unele 
probleme concrete utilizând structurile 
de date și algoritmi prezentați în 
cursuri 

Lucrări practice 10% 

Răspunsuri corecte la întrebări cu 
privire la proprietățile structurilor de 
date, complexitatea operațiilor 
aferente acestora. 

Întrebări în timpul 
seminarului / 
laboratorului 

20% 
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10.6. Standard minim de performanță 
Cunoștințele și abilitățile minime necesare pentru a obține o notă de trecere (care este 5) includ: 

- Să scrie pseudocod pentru o operație simplă pe o structură de date descrisă în acest curs 

- Să  indice complexitatea computațională a unei operații sau algoritm 

- Să pună în aplicare în mod corect un algoritm simplu sau operație  

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
     21.09.2020                                Lect. Dr. Monica Sancira                      Drd. Emanuela Jana Mafteiu-Scai 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
       


