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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 master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Inginerie Software 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Inginerie software orientata pe Cloud 
2.2. Titularul activităților de curs Mîndruţă Cristina 
2.3. Titularul activităților de seminar  Mîndruţă Cristina 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DI 
 
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  25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 
Examinări 5 
Tutorat  5 

3.7. Total ore studiu individual  110   

3.8. Total ore pe semestru 152   

3.9. Număr de credite 6   

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum 1. Inginerie software, Arhitectura sistemelor de calcul, Retele de calculatoare 
4.2. de competențe  2. Programare. Modelare UML. Cunoasterea fundamentelor ingineriei software 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Google Meet 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Google Meet, Google Classroom, Acces la UVT 
OpenStack Cloud 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Capacitatea de a intelege si de a proiecta arhitecturi de sisteme cu masini virtuale 

• Capacitatea de a dezvolta aplicatii software care sa beneficieze de avantajele 
oferite de Cloud  

• Capacitatea de a integra resurse Cloud in cadrul procesului de dezvoltare de 
software 

• Capacitatea de a identifica si solutiona probleme specifice instalarii aplicatiilor 
software in Cloud 

• Formarea si dezvoltarea capacităţii de proiectare, dezvoltare și operare sisteme 
software ce integreaza resurse Cloud. 

Competențe transversale  • Capacitatea de a comunica verbal si in scris pe teme profesionale cu specialisti in 
domeniul informaticii  

• 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 Însuşirea fundamentelor dezvoltarii si operarii de aplicatii software 

orientate pe Cloud. 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa explice bazele teoretice ale calculului in 

cloud (2) sa descrie tehnologii fundamentale pentru cloud. (3) să explice 
posibilitățile de utilizare a serviciilor cloud in procesul de dezvoltare de 
software.   
Ob. de abilitare (OAb): (1) sa utilizeze servicii OpenStack pentru a crea 
arhitecturi de sisteme cu masini virtuale  (2) sa proiecteze arhitecturi de 
aplicatii optimizate pentru instalare in cloud (3) să proiecteze și să 
dezvolte aplicații cu arhitectură cu microservicii (4) sa utilizeze servicii 
cloud specifice procesului de dezvoltare de software. 
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze oportunitatea utilizarii 
serviciilor cloud în procesul de dezvoltare de software 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Obs 
(6h) Bazele teorectice ale sistemelor Cloud. Tehnologii 
fundamentale pentru Cloud. (OC1, OC2) 

Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

(8h) Sisteme de operare pentru Cloud. OpenStack. (OC2, OAb1) Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

(4h) Problematica proiectării arhitecturilor aplicațiilor dezvoltate 
pentru Cloud (OC3, OAb2) 

Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

(2h) Proiectare și dezvoltare aplicații cu microservicii în Cloud 
(OC3, OAb3) 

Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

(2h) DevOps (OC3) Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

(4h) Utilizare PaaS pentru dezvoltare de aplicații (OC3, OAb4) Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

(2h) Utilizare SaaS pentru dezvoltare de aplicații (OC3) Expunere sistematica, exemple, studii de 
caz, analize critice, evaluare formativă 

 

Bibliografie 
1. Software Engineering Frameworks for the Cloud Computing Paradigm, Editors:Zaigham Mahmood, Sagib 

Saeed, ISBN: 978-1-4471-5030-5 (Print) 978-1-4471-5031-2 (Online) 
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2. George Reese, Cloud Application Architectures, Building Applications and Infrastructure in the Cloud, 
ed.O'Reilly, 2009  

3. Barrie Sosinsky, Cloud Computing Bible, Wiley Publishing Inc., 2011 
4. Bill Wilder, Cloud Architecture Patterns,  ed.O'Reilly, 2012 
5. http://docs.openstack.org 
6. https://sites.google.com/a/e-uvt.ro/cloud_IS   - Secțiunile Curs și Studiu 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Obs. 
(2h) Studiul platformei OpenStack (OAb1) Descoperire prin studiul documentatiei si 

exemple.  Activitate practica individuala. 
 

(6h) Administrare resurse virtuale de infrastructura (OAb2) Descoperire prin studiul documentatiei si 
exemple. 
Activitate practica individuala. 

 

(6h) Dezvoltare și instalare în Cloud a unei aplicații în 
arhitectură cu microservicii (OAb3, OAb4) 

Analiză oportunități și alegere variantă de 
realizare proiect. Proiectare și dezvoltare 
aplicație în Cloud. 

 

Bibliografie 
1. http://docs.openstack.org 
2. https://sites.google.com/a/e-uvt.ro/cloud_IS - secțiunea Laborator 

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

3. Contextul Cloud ofera noi metode și tehnologii în abordarea dezvoltarii și operarii sistemelor software. 
4. Intelegerea acestora este esentiala pentru formarea viitorilor ingineri software. 

5. Pe plan internațional asistam la punerea bazelor domeniului Inginerie Software orientata pe Cloud si la aparitia de 
cursuri specifice acestuia. 
 
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 expusa si 

discutata la curs. 
- Răspunsuri la teste online și participare 
la discuții la curs. 
- Referat “State of the Art” pentru o 
zonă de interes a ISOC. 

20% 
 
30% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Abilitati de administrare a resurselor 
virtuale de infrastructura. 
Abilitatea de a dezvolta o aplicație cu 
microservicii în Cloud.  

- Administrare resurse virtuale de 
infrastructură în OpenStack. 
- Aplicație în arhitectură cu 
microservicii. 

10% 
 
40% 

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoaşterea problematicii fundamentale a administrarii resurselor virtuale de infrastructura. Cunoasterea principiilor 
specifice Ingineriei Software orientata pe Cloud. Abilități de a dezvolta o arhitectură simplă cu microservicii.  
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
15.09.2020                              Conf. Dr. Cristina Mindruta   Conf. Dr. Cristina Mindruta 
                                                                                                      
Data avizării     Semnătura directorului de departamen 


