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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 sistemelor software 
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 I 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 Inginerie software 
4.2. de competențe  Modelare UML. Cunoasterea fundamentelor ingineriei software 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului 1. Online – WebEx, Classroom 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Online – WebEx, Classroom; VP Community edition 

instalat 

 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe 
profesionale 

• Cunoasterea conceptelor si principiilor analizei si proiectarii software-lui si 
capacitatea de a le aplica 

• Capacitatea de a analiza si proiecta sisteme software pe baza de cerinte date 
• Capacitatea de a intelege si de a realiza modele UML ale sistemelor software  
• Capacitatea de a oferi consultanta in utilizarea de instrumente de proiectare 
• Capacităţi de bază pentru aplicarea unui proces de analiză şi proiectare a 

sistemelor software de dificultate medie.  
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 analizei si proiectării sistemelor software si 
dobandirea unei experiente initiale in proiectarea de sisteme software. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa explice conceptele si principiile de analiza si 
proiectare a sistemelor software (2) sa explice scopul principalelor diagrame 
UML, (3) sa descrie o metodologie de analiza si proiectare a sistemelor 
software. 
Ob. de abilitare (OAb): (1) sa realizeze analiza unui set dat de cerinte pentru 
un sistem software (2) sa realizeze proiectarea sistemului software (3) sa 
utilizeze corespunzator diagrame UML in analiza si proiectarea sistemelor 
software (4) sa aplice corect un proces de analiza si proiectare a unui sistem 
software folosind instrumente potrivite 
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanța activitatilor de analiza și 
proiectare în dezvoltarea sistemelor software. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
(4h) Analiza sistemelor software. Concepte si principii. 
(OC1, OC2, OC3, OAt1) 

Expunere sistematica, exemple, 
chestionare, discuții 

 

(10h) Proiectarea sistemelor software. Concepte si 
principii. 
Proiectare arhitectura, date, componente, interfete 
(OC1, OC2, OC3, OAt1) 

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

 

(8h) Analiza si proiectarea aplicatiilor Web. MVC – 
concepte si framework-uri. Limbajul WebML si 
instrumentul WebRatio. (OC1, OC3) 

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

 

(4h) Proiectarea si utilizarea de servicii software. (OC1, 
OC3) 

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

 

(2h) Proiectarea sistemelor RT/E. (OC1, OC3) Expunere sistematica, exemple, 
studii de caz, analize critice. 
Chestionare, discuții. 
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Bibliografie – disponibila pe  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mcc8DfMyqbCaLHqHpyrJlEFiDOZjDlj- 
 
1. E.Gamma, R.Helm, R.Johnson, J.Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 

Software, ISBN 978-0201633610, Addison Wesley Professional, 1994  
2. Tom Pender, UML Bible, John Wiley & Sons, 2003  
3. R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, nineth ed., McGraw-Hill, 2019. 
4. Ian Sommerville, “Software Engineering” 10-th Edition, Addison-Wesley, 2016. 
5. http://swebokwiki.org/Chapter_2:_Software_Design, last modified in 24 August 2015 
6. G.Booch et. all, Object-Oriented Analysis and Design with Applications 3rd Edition, Addison-

Wesley Professional, 2007  
7. Doug Rosenberg, Kendall Scott, Use Case Driven Object Modeling with UML: A Practical 

Approach, Addison-Wesley Professional, 1999  
8. IEEE Std 1016™-2009, IEEE Standard for Information Technology—Systems Design— Software 

Design Descriptions, IEEE, 2009. 
http://cengproject.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/SDD-ieee-1016-2009.pdf 

9. Domain Driven Design Community : https://dddcommunity.org/ 
10. http://www.webml.org 
11. https://sites.google.com/site/psswcm 

 
 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
(2h) Studiul cerintelor si realizarea modelului 
functional (OA1, OA3) 

Expunerea metodei si discuții. 
Activitate practica individuala. 

 

(4h) Realizarea modelului analiza (OA1, OA3, OA4) Expunerea metodei si discuții. 
Activitate practica individuala. 

 

(8h) Realizarea modelului proiect (OA1, OA3, OA4) Expunerea metodei si discuții. 
Activitate practica individuala. 

 

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

 
 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
 
Proiectarea sistemelor software este esentiala in orice model de proces de dezvoltare de software, deci 
necesara in orice firma de dezvoltare de software. Activitatea de laborator urmeaza o metodologie de 
proiectare bazata pe AUP (Agile Unified Proces).  
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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 scrisă în 
sesiune 

30% 

Raspunsuri la 
chestionare și 
participare la discuții. 

20% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Realizarea unui proiect software, 
compus din modelul funcțional, 
modelul analiză și modelul proiect, 
pe bază de cerințe date inițial. 

Modelul functional 
Modelul analiza 
Modelul proiect 

10% 
20% 
20% 

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de teorie. Realizarea analizei şi proiectării unei aplicaţii software prin care să se 
dovedească cunoaşterea elementelor de bază ale acestui proces. 

 
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 departament  
       


