
  

 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 
CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ. 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
PROCESE SI MANAGEMENT IN INGINERIA SOFTWARE (PMIS) 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituţia de învăţământ superior  Universitatea de Vest din Timişoara 
1.2. Facultatea Matematică şi 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/ Analist 251201; Programator 251202 
 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Procese şi Management în Ingineria Software (PMIS) 
2.2. Titularul activităţilor de curs dr. Ştefan IOVAN 
2.3. Titularul activităţilor de seminar  dr. Ştefan IOVAN 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Examinări 5 
Tutorat 5 

3.7. Total ore studiu individual  70 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Număr de credite 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Inginerie Software 
4.2. de competenţe  Programare C#, Programare Java 
 
5. Condiţii (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Sală cu proiector 
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală cu calculatoare / Sală cu proiector 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale ● Capacitatea de a înţelege şi de opera cu conceptele 

fundamentale din domeniul ingineriei software 
• Capacitatea de a înţelege, de a analiza şi de a 

aplica procesele de management în dezvoltarea 
produselor software 

Competenţe transversale  • Capacitatea de a comunica verbal şi în scris pe 
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teme profesionale cu specialişti sau nespecialişti în 
domeniul informaticii şi de a redacta rapoarte şi 
documentaţii tehnice în limba română şi în cel 
puţin o limbă de circulaţie internaţională (limba 
engleză) 

• Capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-
un context interdisciplinar şi de a respecta normele 
de etică specifice domeniului 

• Capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi 
de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în 
domeniul informaticii 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea conceptelor şi problematicii procesului de 

dezvoltare software şi formarea abilităţilor de abordare 
profesionala şi etică a realizării / dezvoltării sistemelor 
software. 

7.2. Obiectivele specifice  Obiective de cunoaştere (OC): (1) să explice conceptele 
fundamentale din domeniul ingineriei software şi etapele 
procesului de realizare a software-ului; (2) să descrie şi să 
compare modele de procese de management din dezvoltarea de 
software 
Obiective de abilitare (OAb): (1) să analizeze cerinţele 
utilizatorilor, să identifice şi să propună soluţii, să compare şi să 
selecteze instrumentele software adecvate pentru rezolvarea unei 
probleme date; (2) să utilizeze corespunzător diagramele UML 
de bază (UC, activitate, clase, secvenţe, stări) în analiza şi 
proiectarea sistemelor software. 
Obiective atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanţa 
domeniului ingineriei software şi a principiilor etice ale 
profesiei de inginer software; (2) să dezvolte o relaţie corectă cu 
colegii şi cu clienţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
(2h) Noţiunile de bază ale sistemelor. Sistemul 
informaţional şi abordarea sistemică. Abordarea cibernetică 
a sistemelor. Principiul de integrare. Sistemul 
informational: concept şi structură. Funcţiile sistemulului 
informaţional. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii  

 

(2h) Sistemul informatic. Sistemul expert. Managementul 
proiectelor informatice. Metodologii de management a 
proiectării. Principiile proiectării sistemelor informatice. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(2h) Necesităţi. Găsirea unor proiecte de dezvoltare 
software. Ierarhizarea proiectelor. Organizarea şi 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
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proiectarea sistemului. Iniţierea proiectului. Planificarea 
proiectului. Analiza de fezabilitate. 

exemple, discuţii 

(4h) Analiza sistemelor. Scopul şi bazele de realizare a 
analizei sistemului. Tehnici de analiză ce pot fi utilizate în 
faza de analiză a sistemului. Modelarea logică. Analiza 
orientată obiect. Analiza şi evaluarea sistemului existent. 
Finalizarea analizei sistemului actual. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(4h) Proiectare şi realizare specificaţii. Etapele de bază ale 
proiectării. Modele de proiectare a sistemelor. Metodologii 
de dezvoltare software. Metodologii tradiţionale şi 
metodologii agile. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(4h) Cerinţele sistemului software. Raportul dintre cerinţe 
şi varianta optimă. Planul de bază al proiectului. Stabilirea 
obiectivelor. Importanţa modelării datelor. Proiectarea 
situaţiilor de ieşire. Proiectarea bazei informaţionale. 
Formalizarea atributelor. Proiectarea structurală şi 
funcţională. Modelarea conceptuală a datelor. Etapele de 
realizare a bazelor de date. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(2h) Elementele modelării orientate obiect. Modelarea 
clasei. Metodologia OMT. Modalităţi de reprezentare. 
Limbajul UML. Diagrame definite în UML. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(4h) Diagrame definite în UML. Diagrame de clasă. 
Rafinarea diagramelor de clasă. Diagrama activităţilor. 
Diagrama de stare. Managementul Proceselor. Alternative 
în modelarea proceselor. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(2h) Managementul proceselor. Prototipul de interfaţă. 
Arhitectura sistemelor informatice. Proiectarea calităţii. 
Calitatea sistemelor software. Asigurarea fiabilităţii 
sistemelor software. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

(2h) Implementarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor 
software. Implementarea sistemului software. 
Documentarea sistemului software. Instruirea utilizatorului. 
Întreţinerea şi exploatarea sistemului software. 
Reproiectarea proceselor economice. Eficienţa sistemelor 
software. 

Expunere sistematică 
pe bază de slide-uri, 
exemple, discuţii 

 

Bibliografie 
1. Ian Sommerville, Software Engineering, 8th Edition, Addison Wesley, 2006 
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2. K. Schwalbe, Information Technology Project Management, Fifth Edition, 2007, Course 
Technology, CENGAGE Learning 

3. PMI, A Guide to Project Management Body of Knowledge, Third Edition, 2004 
4. S. McConnell, Rapid Development: Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996 

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 

învăţare 
Observaţii 

(2h) Procesele ingineriei software / managementului 
cerintelor. Studiul de fezabilitate. Identificarea şi 
analiza cerintelor. Validarea cerinţelor. 
Managementul cerinţelor. 

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

(2h) Managementul estimării. Estimarea costului. 
Estimarea costului realizării sistemelor software. 
Metode de estimare. Concluziile estimării costului. 

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

(2h) Managementul surselor. Ce este managementul 
surselor? Sisteme de control a versiunilor fişierelor. 
Controlul versionării. Version Control System. 
Subservion, Mercurial şi Git  

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

(2h) Managementul timpului. Definirea 
managementului timpului. Generaţiile de 
management. Time Management în dezvoltarea 
software. Managementul riscului în proiect. 

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

(2h) Build Management. Introducere. Tooluri pentru 
execuţia proiectului. Ant with Ivy, Maven şi Gradle. 

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

(2h) Software design. Modele de proiectare a 
sistemelor. Unified Process. Agile Unified Process. 
Rational Unified Process. 

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

(2h) Managementul testării. Ce este test 
management? Aspecte generale. Testarea software. 
Principiile testării. Procesul de testare. Tipuri de 
testare. 

Expunere sistematică pe bază 
de slide-uri, exemple / 
exemplificări, discuţii 

 

   

Bibliografie 
5. Ian Sommerville, Software Engineering, 7th Edition, 2004 
6. * * * IEEE 830/1998 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Cunoaşterea problematicii şi a managementului proceselor în cadrul activităţii de dezvoltare de software 
este necesară oricarui candidat la angajare într-o firmă de dezvoltare de software (casă de software). De 
asemenea, firmele client pentru produse de software pot beneficia de pregătirea 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 Cunoaşterea problematicii 
prezentate şi discutate la curs 

Examen - Lucrare 
scrisă 

50% 

Participare, interactivitate, 
disponibilitate, coerenţă, teste ad-
hoc, teme ad-hoc 

 10% 

10.5. Seminar / 
laborator 

Realizarea unui proiect (referat) pe 
o temă primită / aleasă. Conţinut 
minim 30 pagini A4, după o 
structură clasică de referat 

Proiect (referat forma 
scrisă) predat şi 
prezentat înainte de 
examen 

35% 

Participare, interactivitate, 
disponibilitate, coerenţa, 
interactivitate teste ad-hoc, teme 

 5% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea noţiunilor, aspectelor fundamentale teoretice. Abilităţi de utilizare a proceselor şi a 
tehnologiilor specifice dezvoltării software. Utilizarea unor instrumente software pentru managementul 
proceselor în ingineria software. Capacitatea de a înţelege şi urma un proces de dezvoltare de software. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
  24.01.2021                          dr. Ştefan IOVAN   dr. Ştefan IOVAN 
 
          
 
      Semnătura directorului de departament  
      Lector dr. Flavia MINCOTA 


