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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 Arhitecturi pentru sisteme software 
2.2. Titularul activităților de curs Mîndruţă Cristina 
2.3. Titularul activităților de seminar  Mîndruţă Cristina 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 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  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  40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 
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 Proiectarea sistemelor software 
4.2. de competențe  Programare Java. Modelare UML. Cunoasterea fundamentelor ingineriei software 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Online : WebEx, Classroom 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Online : WebEx, Classroom 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Capacitatea de a intelege si de a proiecta arhitecturi de sisteme software 

complexe 
• Capacitatea de a documenta din perspective multiple arhitecturi de sisteme 

software si de a utiliza limbaje de descriere arhitecturala   
• Capacitatea de a utiliza stilurile arhitecturale corespunzatoare cerintelor de 

calitate pentru sistemul proiectat  
• Capacitatea de a oferi consultanta in utilizarea de arhitecturi de referinta si 

standarde arhitecturale 
• Capacitatea de a evalua arhitecturi de sisteme software 

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 proiectării şi evaluării sistemelor software la 

nivel arhitectural.  
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa explice conceptele fundamentale ale 

domeniului (2) sa explice relația cerintelor de calitate cu arhitectura 
software (3) sa explice procesul de proiectarea și evaluarea 
arhitecturilor software (4) sa descrie stilurile arhitecturale fundamentale 
(5) sa descrie cadre arhitecturale si arhitecturi de referinta 
Ob. de abilitare (OAb): (1) sa conceapa modele arhitecturale ale unei 
aplicații software și sa realizeze documentarea corespunzatoare a 
acestora. (2) sa aleaga stilurile arhitecturale corespunzatoare (3) sa 
aleaga modelul potrivit cerintelor de calitate (4) sa utilizeze instrumente 
software corespunzatoare 
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanța proiectarii 
arhitecturii unui sistem software. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Obs. 
(12h) Definitie, perspective arhitecturale si tipuri de 
vederi, stiluri arhitecturale, elemente de dirijare a 
proiectarii arhitecturii, exprimarea structurata a 
cerintelor de calitate (OC1, OC2, OC4, OAb1, OAb2, 
Oab3, OAt1) 

Expunere sistematica, exemple, 
studii de caz, analize critice. 
Chestionare și discuții. 

 

(6h) Exemplificarea procesului de proiectare 
arhitecturala si a proiectarii pentru securitate si 
utilizabilitate, aplicarea de tactici (OC3) 

Expunere sistematica, exemple, 
studii de caz, analize critice. 
Chestionare și discuții. 

 

(6h) Arhitecturi de referinta, SOA si Cloud Computing. 
Linii de produse software (OC5) 

Expunere sistematica, exemple, 
studii de caz, analize critice. 
Chestionare și discuții. 

 

(4h) Documentarea si evaluarea arhitecturilor software 
(Oab1, OAb4) 

Expunere sistematica, exemple, 
studii de caz, analize critice. 
Chestionare și discuții. 
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Bibliografie – disponibilă la 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JeaqcH9UKehUwGVq5x4U58gZHRH3sdu_ 
 

1. Bass, L; Clements, P & Kazman, R. Software Architecture in Practice, Third Edition, Addison-
Wesley Professional, 2013 

2. Clements, Bachmann, Bass, Garlan, Ivers, Little, Nord, Stafford, Documenting Software 
Architectures: Views and Beyond, Second Edition, Addison Wesley Longman, 2010 

3. Fairbanks G., Just Enough Software Architecture, A Risk Driven Approach, Marshall&Brainerd, 
2010   

4. Lattanze, Anthony J. Architecting Software Intensive Systems: A Practitioners Guide, Auerbach, 
2008  

5. Albin, Stephen T. The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques, John Wiley 
& Sons, 2003  

6. Clements, Kazman, Klein, Evaluating Software Architectures: Methods and Case Studies, Adison 
Wesley Longman, 2001  

7. Buschmann F., Menuier R., Rohnert H., Sommerlad P., Stal M., Pattern-Oriented Software 
Architecture. A System of Patterns, John Wiley & Sons, 1996  

8. https://sites.google.com/site/arhswcm 
9. http://www.sei.cmu.edu/architecture/ 
10. www.aadl.info/ 
11. https://wiki.sei.cmu.edu/aadl/index.php/AADL_tools 

 
 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Obs. 
(4h) Studiul limbajului Acme si a instrumentului 
AcmeStudio (OAb4) 

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

 

(6h) Studiul si manipularea principalelor stiluri 
arhitecturale pe exemple practice (OAb1, OAb2, OAb3) 

Experimentare in cod Java, aplicare 
de modificari arhitecturale, analiza 
critica.  

 

(2h) Reprezentare  architecturi de sisteme de timp real si 
embeded folosind AADL. (OAb1, OAb4,) 

Experimentare folosind instrumentul 
OSATE2  

 

(2h) Analiza critica a unui standard arhitectural (OC5) Cautare si studiu documentatie, 
analiza critica. Elaborare referat. 

 

Bibliografie 
1. https://sites.google.com/site/arhswcm 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Este urmat modelul promovat de Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University USA, 
initiatorii disciplinei arhitectura software. 
Intelegerea si proiectarea arhitecturilor software este esentiala pentru intreg ciclul de dezvoltare de 
software, deci necesara in orice firma de dezvoltare de software. 
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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 
 
Pe parcursul orelor de 
curs, raspunsuri la 
chestionare și participare 
la discuții  

40% 
 
10% 
 

10.5. 
Seminar/laborator 

Intelegerea stilurilor arhitecturale 
studiate si abilitatea de a folosi 
instrumentul software studiat. 
Abilitatea de a analiza critic 
arhitecturi software. 

Utilizare instrumente. 
 
3 teme explorare stiluri 
arhitectutrale 
 
referat   

10% 
 
3x10% 
 
 
10% 

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de teorie. Cunoaşterea stilurilor arhitecturale şi abilitatea de a le 
recunoaşte în sisteme software existente. Înţelegerea documentaţiei arhitecturilor software în vederea 
dezvoltării ulterioare a sistemului software.  

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
15.09.2020          Conf.dr. Cristina Mîndruţă  Conf.dr. Cristina Mîndruţă 
                                                                                                            
Data avizării     Semnătura directorului de departament  
       


