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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 (denumire/cod)2
/Calificarea
1.7. Forma de învățământ
2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor aplicative
2.4 Anul de 2 2.5 Semestrul
3
studiu

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ
AUTOMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ (D28)
INGINERIA SISTEMELOR
LICENȚĂ
AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ (cod L20601022010)
CU FRECVENȚĂ

Baze de date-proiect
Prof. dr. ing. Stoian Gheorghe Viorel, Dr. ing. Petrescu Aurel
2.6 Tipul disciplinei DD 2.7 Regimul disciplinei DI
2.8 Tipul de
(conţinut)3
(obligativitate)4
evaluare

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
0
3.3 proiect
3.4 Total ore din planul de învăţământ
14
din care: 3.5 curs
0
3.6 proiect
3.7 Distribuţia fondului de timp
▪ Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
▪ Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
▪ Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
▪ Tutoriat
▪ Examinări
▪ Alte activităţi: consultaţii, cercuri studenţeşti
Total ore activităţi individuale
11
3.8 Total ore pe semestru5
25
3.9 Numărul de credite6
1

P

1
14
ore
3
2
3
2
1

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Studentul trebuie să posede cunoştinţe de specialitate dobândite la următoarele discipline:
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Procesare de documente, Informatică
aplicată, Analiză matematică.
4.2 de competenţe
Nu sunt necesare.

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/proiectului

Realizarea proiectului porneşte de la un scenariu, caiet de sarcini, lista de cerinţe şi
specificaţii etc. Este efectuată analiza listei de cerinţe şi specificaţii şi proiectarea
bazei de date (schema conceptuală (entitate-legătură), schema logică, proiectul fizic
şi normalizarea tabelelor rezultate) determinându-se setul de tabele optimale.
Cadrul didactic utilizează tabla şi videoproiectorul, iar studenţii îşi desfăşoară
activitatea la computer pentru proiectarea, implementarea, testarea şi depanarea
bazei de date.
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Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE7
Prin cunoştinţele acumulate, prin exemplele prezentate, prin aplicaţiile practice efectuate şi prin etapele parcurse
în cadrul proiectului realizat, acesta contribuie la formarea competenţelor profesionale:
▪

C2: Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor.

▪

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Contribuie la formarea viitorilor ingineri automatişti, specialişti în proiectarea,
modelarea şi conducerea sistemelor automate, asigurându-le cunoştinţe în
domeniul teoriei organizării informaţiilor prin intermediul bazelor de date. Sunt
abordate concepte de bază utilizate în proiectarea, implementarea şi
administrarea bazelor de date.

7.2 Obiectivele specifice

Proiectul are rolul de a intrui studentul pentru a fi capabil să proiecteze şi să
administreze o bază de date relaţională funcţională.
Se urmăreşte introducerea conceptelor de bază privind problematica proiectării
unei baze de date şi asimilarea cunoştinţelor referitoare la utilizarea unui sistem
de gestiune a bazelor de date relaţionale pentru implementare şi administrare.
Sunt fixate cunoştinţele teoretice ce permit studentilor înţelegerea fenomenelor
prin aplicaţii diverse.

8. CONŢINUTURI
8.1 Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Metode de predare

8.2 Activităţi aplicative (subiecte/teme)
1. Stabilirea echipelor, repartizarea temelor de proiect si a sarcinilor ce revin
componentilor echipelor. Analiza specificatiilor si cerinţelor aplicaţiilor.
2. Realizarea schemelor conceptuale (diagramele entitate-legătură) pentru
diferite scenarii. Specificarea entităţilor, atributelor şi a legăturilor dintre
tabele. Prezentarea convenţiilor de reprezenatre si a simbolurilor. Stabilirea
cardinalităţii, a identificatorilor unici şi a atributelor obligatorii.
3. Realizarea schemelor logice, a proiectelor fizice şi determinarea seturilor de
tabele pentru diferite scheme conceptuale. Sunt rezolvate problemele date
de legăturile de tip M-M şi de tip 3. Sunt plasate cheile străine.
4. Prezentarea şi discutarea situaţiilor speciale: relaţii recursive, superentităţi,
entităţi master, arce ale relaţiilor, secvenţierea temporală, date istorice etc.
5. Efectuarea normalizării bazei de date. Pentru fiecare tabel este verificată şi
eventual rezolvată îndeplinirea cerinţelor celor 6 forme normale,
respectarea primelor 3 nivele fiind obligatorie. Sunt date exemple de
situaţii de existenţă a necesităţii efectuării unei denormalizări.

Nr. ore

Metode de predare
Prezentarea suportului
teoretic se face folosind
videoproiectorul.
- 30% prezentare
teoretică cu slideuri.
- 70% activitate
interactivă (discuţii
cu studenţii)
Materialele necesare vor
fi puse la dispozitia
studenţilor în format
electronic şi în formă
tipărită.

2

2

2

2
2
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6. Implementarea, testarea şi corectarea bazei de date. Sunt create tabelele, se
stabilesc cheile primare, cheile straine şi restricţiile. Este verificată
2
corectitudinea legăturilor, sunt extrase date din mai multe tabele.
7. Prezentarea proiectului cu ajutorul videoproiectorului. Se verifică
corectitudinea BD şi funcţionarea acesteia pe calculator. Aspecte urmărite
la prezentarea publică: lucrul în echipă, progresul constant in timpul
2
sedintelor, aspectul şi corectitudinea materialelor tipărite, elementele de
Marketing în realizarea slide-urilor şi a discursului pentru captarea atenţiei
auditoriului (conţinut, secvenţiere paşi).
Bibliografie 8
1. Burdescu, D.D., Ionescu, A.I., Stănescu, L., “Baze de date”, Editura Universitaria , Craiova, 2004, ISBN: 9738043-604-4.
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3. Hernandez, M.J., “Database Design: a Hands-on Guide to Relational Database Design”, 402 pag., Pearson
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9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR
COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN
DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Conţinutul proiectului a fost discutat cu reprezentanţii:
▪ SC IPA SA Craiova
▪ SC ELPRECO SA Craiova
▪ SC SITCO SA Craiova
10. EVALUARE
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
-

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.5 Activităţi aplicative
Proiect

- Verificarea şi interpretarea Verificare pe parcurs şi
100%
rezultatelor;
testare finală
- Soluţiile exemplelor şi
aplicaţiilor se prezintă şi se
discută în cadrul grupei
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în
care se verifică stăpânirea lui)
▪ Obţinerea a minim 50 % din punctajul verificărilor pe parcurs şi al prezentării finale a proiectului.
▪ Calculul notei finale se face prin rotunjirea la notă întreagă a punctajului final.
Data completării: 25.09.2020

Titular curs

Titulari activităţi aplicative
Prof. dr. ing. Stoian Gheorghe Viorel,
Dr. ing. Petrescu Aurel
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Data avizării în departament: 30.09.2020
Director de departament
Prof. dr. ing. Ionete Cosmin

_________________________________________________________________________________________________
Notă:
1)
2)
3)

•
•

4)
5)
6)
7)

8)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Tip (conţinut) - se alege una din variantele:
pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de
specialitate)/ DC (disciplină complementară);
pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de
cunoaştere avansată).
Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină
opţională)/ FC (disciplină facultativă).
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.
Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS
5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din
Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de
studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.
Se recomandă ca cel puţin un titlu să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 2-3 titluri să se refere la lucrări
relevante pentru disciplină, de circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UCv.
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