FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2017-2018
Decan,
Prof.dr.ing. Corneliu Lazăr
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Automatică şi Calculatoare
Calculatoare
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Licență
Calculatoare

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Practică de documentare pentru proiectul de diplomă
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii
Îndrumător Proiect Diplomă
2.4 Anul de studii2
4 2.5 Semestrul3
7 2.6 Tipul de evaluare4
C 2.7 Tipul disciplinei5

DI

3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.4 Total ore din planul de învăţământ6 42
Distribuţia fondului de timp7
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate
Tutoriat8
Examinări9
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual10
6
3.8 Total ore pe semestru11
48
3.9 Numărul de credite
2

Nr. ore
0,1
0,1
0,13
0,1
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum12 4.2 de competenţe 5. Condiţii
5.2 de desfăşurare a practicii13

Practica de documentare se desfăşoară în laboratoarele didactrice
sau de cercetare din departament sau la biblioteca facultăţii

6. Competenţele specifice acumulate14

Competenţe
profesionale

Număr de credite alocat disciplinei15:
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

Competenţe
transversale

CT1
CT2
CT3

2

Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii
Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor hardware, software şi de comunicaţii
Proiectarea, gestionarea ciclului de viaţă, integrarea şi integritatea sistemelor hardware,
software şi de comunicaţii
Proiectarea sistemelor inteligente

Repartizare credite
pe competenţe16
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25

Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia
profesiei
Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu
preluarea diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în
limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de
activitate
Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor
profesionale, economice şi de cultură organizaţională

0,05
0,1
0,1

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Documentarea cu privire la tema proiectului de diplomă, testarea unor soluţii
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7.2 Obiective specifice

constructive, realizarea de experimente preliminare pentru definitivarea temei
proiectului de diplomă.
O mai bună cunoaştere a domeniului din care s-a ales tema
Familiarizarea cu tehnologia hardware / software necesară elaborării proiectului
Efectuarea unor experimente, teste preliminare.

8. Conţinuturi
8.1 Practică17
1. Documentarea sistematică în domeniul de care aparţine tema

Metode de predare18
În urma discuţiilor cu îndrumătorul,
20 ore studentul va studia bibliografia aferentă
2. Formularea planului de lucru pentru elaborarea proiectului
temei proiectului de diplomă, va stabili
10 ore obiectivele proiectului şi va elabora un
3. Elaborarea referatului; conform ghidului pentru elaborarea şi
referat cu soluţiile constructive propuse
susţinerea proiectului de licenţă
şi experimentele preliminare realizate.
10 ore
4. Prezentarea referatului în cadrul colocviului
2 ore Îndrumătorul proiectului de diplomă îl
Total: 42 ore va ghida pe parcursul activităţii, îi va
recomanda bibliografie şi îi va facilita
Conţinutul referatului:
accesul la resursele logistice ale
I. Cunoaşterea domeniului de care aparţine tema
1.1 Prezentarea realizărilor existente conform bibliografiei consultate; facultăţii pentru efectuarea
experimentelor.
1.2 Prezentarea tehnologiei hardware, software care va fi utilizată în
elaborarea proiectului
1.3 Prezentarea unor experimente şi rezultate proprii (dacă există deja după caz)

Observaţii

2. Plan de lucru propus pentru elaborarea proiectului
2.1 Formularea (ca urmare a documentării efectuate) a obiectivelor pe
care le va urmări studentul în elaborarea proiectului
3. Bibliografie
Proiecte anterioare (autor, an de absolvire, titlu)
Cărţi (autor/autori, an, titlu, editură)
Articole de revistă (autor/autori, an, titlul articolului, titlul
revistei, volum, pagini)
Documentaţie web (autor, an, titlul documentului, adresă http)
Bibliografie:
1. Ghid de întocmire a referatului de practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
2. Referinţe de specialitate, lucrări stiinţifice, monografii, manuale de utilizare.
8.2a Seminar
Metode de predare19
8.2b Laborator
Metode de predare20
8.2c Proiect
Metode de predare21
-

Observaţii
Observaţii
Observaţii
-

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului22
 Conţinutul disciplinei poate fi adaptat la cerinţele unor agenţi economici care propun teme de proiect de diplomă şi asigură o
îndrumare pe perioada practicii.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se evaluează în funcţie calitatea lucrărilor
Activitate pe parcurs – Referat
efectuate şi consemnarea sistematică a
10.4 Practică
informaţiilor semnificative generate de student pe Evaluare finală:
parcursul elaborării schiţei de proiect de diplomă. Colocviu, probă orală – 60 %
10.6 Standard minim de performanţă23


10.3 Pondere din
nota finală
40%
60% (minim 5)

Referat elaborat in perioada de practică care va evidenţia realizările existente conform bibliografiei consultate, tehnologia
hardware / software care va fi utilizată în elaborarea proiectului si experimente şi eventuale rezultate proprii.

2/3

Data completării,

Semnătura îndrumătorului proiectului de diplomă,

21.09.2014
Data avizării în departament,

Director departament,

25.09.2014

Prof. Petru Caşcaval

1

Licenţă / Master
1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master
4
Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul
de învăţământ
6 Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc)
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7.
8
Între 7 şi 14 ore
9
Între 2 şi 6 ore
10 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual.
11 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu
numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit.
12
Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente
13
Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc.
14 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii)
15
Din planul de învăţământ
16
Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei
17
Titluri de capitole şi paragrafe
18
Expunere, prelegere, prezentare la tablă a problematicii studiate, utilizare videoproiector, discuţii cu studenţii (pentru fiecare capitol,
dacă este cazul)
19
Discuţii, dezbateri, prezentare şi/sau analiză de lucrări, rezolvare de exerciţii şi probleme
20
Demonstraţie practică, exerciţiu, experiment
21
Studiu de caz, demonstraţie, exerciţiu, analiza erorilor etc.
22
Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii
23 Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii.
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