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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 Proiectarea interfeţelor om-maşină 
2.2. Titularul activităților de curs Conf. Dr. Daniel POP 
2.3. Titularul activităților de seminar  Conf. Dr. Daniel POP 
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  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 36 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 36 
Examinări 6 
Tutorat  10 

3.7. Total ore studiu individual  108 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Număr de credite 6 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Nu e cazul 
4.2. de competențe  Cunoștințe de programare Web 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Online: Google Classroom (code: 7dbvmee) 

Google Meet / Cisco Webex / Microsoft Teams 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Online: Google Classroom (code: 7dbvmee) 

Google Meet / Cisco Webex / Microsoft Teams 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Cunoaşterea principiilor generale ale proiectării interacţiunii 

• Înţelegerea noţiunilor de bază legate de aspectele 
emoţionale ale interacţiunii om-maşină 
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• Capabilitatea de a proiecta o interfaţă cu utilizatorul care să 
respecte recomandările generale privind o bună 
utilizabilitate 

• Abilitatea de a evalua critic o interfaţă cu utilizatorul (din 
punct de vedere al utilizabilităţii) 

• Realizarea intefeţei cu utilizatorul pentru o aplicație Web 
folosind modelul MVC si frameworkul Angular 2+ 

Competențe transversale  • Înţelegerea importanţei factorului uman în interacţiunea om-
maşină 

• Dezvoltarea spiritului critic 
• Îmbunătăţirea abilităţilor de sinteză și prezentare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Abilitatea de a analiza critic şi de a proiecta eficient 

interacţiunea dintre utilizatorul uman şi „maşină” 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) Înțelegerea elementelor 

interacţiunii om-maşinăș (2) Abilitatea de a proiecta o interfața 
om-mașină care să satisfacă necesitățile utilizatorilor; (3) 
Familiarizarea cu interfeţele neconvenţionale 
Ob. de abilitare (OAb): (1) Abilitatea de evalua utilizabilitatea 
unei interfeţe om-maşină; (2) Abilitatea de proiecta și 
implementa interfețe utilizator responsive  
Ob. de atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța 
interfețelor cu utilizatorul pentru un specialist în domeniul IT. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 
predare 

Observații 

C1 (2h) Scopul şi rolul disciplinei. Prezentarea celor 
mai noi tipuri de interfeţe om-masina 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

 

C2 (2h) Definiţii. Noţiuni de bază. Scurt istoric. Idem Idem 

C3 (2h) Interaction Design.  Idem Idem 

C4 (2h) Interaction Design (continuare) Idem Idem 

C5 (2h) Metodologie pentru proiectarea interfeţelor 
om-maşină 

Idem Idem 

C6 (2h) Metodologie pentru proiectarea interfeţelor 
om-maşină (continuare) 

Idem Idem 

C7 (2h) Factorul emotional în interacţiunea om-
maşină. Sfere de interacţiune. 

Idem Idem 
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C8 (2h) Interfeţe neconvenţionale: haptice, tactile, 
vocale 

Idem Referat pregătit de către sudenți 

C9 (2h) Interfeţe neconvenţionale: auditive, 
locomotorii, bazate pe gesturi 

Idem Referat pregătit de către sudenți 

C10 (2h) Principii în proiectarea interfeţelor grafice 
cu utilizatorul 

Idem Referat pregătit de către sudenți 

C11 (2h) Metodologii pentru evaluarea interfeţelor 
om-maşină 

Idem Referat pregătit de către sudenți 

C12 (2h) Aspecte estetice în proiectarea interfeţelor 
om-maşină 

Idem Referat pregătit de către sudenți 

C13 (2h) Şabloane de proiectare a interfeţelor om-
maşină 

Idem Referat pregătit de către sudenți 

C14 (2h) Studiu de caz: proiectarea interfetei cu 
utilizatorul pentru un automat de vanzare bilete de 
tren 

Conversație, 
exemplificare 

 

Bibliografie 
[1] Jenny Preece, Yvonne Rogers, and Helen Sharp – Interaction Design, 5th Ed. John Wiley & Sons: 
New York, 2019. ISBN: 978-1119547259 + suport curs online http://www.id-book.com/  
[2] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin – About Face, 3rd ed., Addison-Wesley, 2007 
[3] C. Pribeanu – Introducere în interacţiunea om-calculator, Matrix Rom, 2003 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de 
predare/ 
invățare 

Observații 

L1 (2h) Arhitectura unei aplicații Web. Responsive 
design. Biblioteca Bootstrap 

Problematizare, 
dialog, învățare 
prin exemple 

Studentii au acces la sinteza 
aferentă tematicii de laborator și la 
enunțurile problemelor 
recomandate spre rezolvare [4]. 
Cadrul didactic oferă detalii 
suplimentare, răspunde întrebărilor 
studenților și verifică/ evaluează 
modul în care studenții au 
implementat problemele. 

L2 - 4 (6h) Single Page Application. Angular 2+ 
Framework 

Idem Idem 

L5-7 (6h) Proiect individual Studiu 
individual 

Tema se alege dintr-o listă 
propusă de cadrul didactic sau 
propunere proprie 

Bibliografie 
[1] David Cochran, Twitter Bootstrap Web Development How-To 
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[2] https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/ 
[3] Chris Smith, Angular Basics, https://angular.io/docs 
[4] http://Openlayers.org  
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele 
fundamentale necesare familiarizării cu problematica proiectării interacțiunii om-mașină. Abilitatea de a 
evalua critic și de a proiecta o interfață ergonomică este din ce în ce mai cautată pe piața muncii 
locale/naționale. Competențele oferite de această disciplină sunt transversale celor tehnice dobândite la 
celelalte discipline. 
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs (OC1) Înțelegerea elementelor 
interacţiunii om-maşinăș  
(OC2) Abilitatea de a proiecta o 
interfața om-mașină care să satisfacă 
necesitățile utilizatorilor;  
(OC3) Familiarizarea cu interfeţele 
neconvenţionale 
(OAb1) Abilitatea de evalua 
utilizabilitatea unei interfeţe om-
maşină; 

Evaluarea activității din 
timpul semestrului 
 
Evaluarea referatului 
individual și a 
prezentării 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator 

 (OC2) Abilitatea de a proiecta o 
interfața om-mașină care să satisfacă 
necesitățile utilizatorilor;  
(OAb2) Abilitatea de proiecta și 
implementa interfețe utilizator de tip 
responsive 

Evaluare orală a 
proiectelor indviduale 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 
• Cunoașterea a cel puțin unei metodologii de evaluare a interfețelor om-mașină 
• Cunoașterea elementelor de bază (personaje, scenarii) ale metodologiei de proiectare a 

interfețelor om-mașină 
• Descrierea a cel puțin unei interfețe neconvențională 
• Proiect indivdual compus dintr-o aplicație de tip Single Page Application (SPA) dezvoltată 

folosind frameworkul Angular 2+ și biblioteca Bootstratp / Google Material (sau similar). 
 

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 
10.5. Examenul se consideră promovat dacă fiecare dintre notele 10.4 și 10.5 este cel puțin 5. La fiecare 
dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. În 
sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu 
excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate. 
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Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la 
începutul semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor 
studenților și oferă explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
23/09/2020                                  Conf. Dr Daniel Pop                                Conf. Dr Daniel Pop                           
 
 
      Semnătura directorului de departament  
       


