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FIŞA DISCIPLINEI
ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

1. DATE DESPRE PROGRAM
1.1 Instituția de învățământ 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 4
2.5 Semestrul
studiu

8

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

Elaborarea proiectului de diplomă
Conducătorul proiectului de diplomă
Conform deciziei conducătorului de proiect de diplomă, dacă este cazul
2.6 Tipul
DS 2.7 Regimul disciplinei DI 2.8 Tipul de
disciplinei
(obligativitate)4
evaluare
(conţinut)3

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
6
din care: 3.2 curs
0
3.3 seminar/laborator/proiect
3.4 Total ore din planul de învăţământ
60
din care: 3.5 curs
0
3.6 seminar/laborator/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 studențești
Total ore activități individuale
65
3.8 Total ore pe semestru5
125
3.9 Numărul de credite6
5
4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/proiectului

-

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 7

1

V

6
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35
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C6.1 Identificarea metodelor şi tehnicilor de analiză şi evaluare a produselor, a elementelor de design, precum şi a principiilor de management, marketing şi de inginerie a calităţii, aplicabile în activităţi inginereşti.
C6.2 Interpretarea documentaţiei specifice organizării procesului de execuţie şi implementare a proiectelor de sisteme automate şi a aplicaţilor
de informatică.
C6.3 Elaborarea de documentaţie tehnică (proiecte) corect fundamentată din punct de vedere managerial şi legislativ pentru probleme binedefinite din ingineria sistemelor.
C6.4 Aprecierea măsurii şi modului în care diferitele activităţi şi documentaţii au fundamentare legislativă, economică, managerială şi de
asigurare a calităţii.
C6.5 Organizarea şi conducerea de activităţi specifice domeniului sistemelor automate şi informaticii aplicate, incluzând execuţia proiectelor,
în condiţii de respectare a cerinţelor legale şi manageriale.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

C6 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri şi asigurare a calităţii, în contexte
economice şi manageriale.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Elaborarea Proiectului de Diplomă
7.2 Obiectivele specifice
Integrarea cunoștințelor teoretice și practice dobândite pe parcursul celor 4 ani
de studii în implementarea unei aplicații practice și a unei documentații tehnice
conforme cu cerințele departamentului.
8. CONŢINUTURI
8.1 Curs (unităţi de conţinut)
Bibliografie 8
8.2 Activități aplicative (subiecte/teme)

Nr. ore

Metode de predare

Nr. ore

Metode de predare

Bibliografie 8
Pentru elaborarea proiectului de diploma, bibliografia este cea recomandată de conducătorul de proiect şi cea care
rezultă în urma documentării
9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR
COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN
DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Întrucât această disciplină este importantă pentru elaborarea unei lucrări de diplomă de calitate, conținutul ei se aliniază
la temele de cercetare/proiectare/dezvoltare curente pe plan european si mondial. Conținutul disciplinei a fost discutat cu
parteneri importanți (mediu academic si industrie) din acest domeniu.
10. EVALUARE
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Activități aplicative

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Conform cerintelor
Prezentare în fața
100%
coordonatorului de proiect
coordonatorului de proiect
10.6 Standard minim de performanță (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în
care se verifică stăpânirea lui)
- Conform temei atribuita de coordonatorul de proiect de diploma
Data completării: 25.09.2020
Titular Disciplină
Coordonator Proiect de Diplomă
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Data avizării în departament: 30.09.2020
Director de departament
Prof. dr. ing. Cosmin Ionete

1)
2)
3)
•
•
4)
5)
6)
7)

8)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: L (licență)/ M (master)/ D (doctorat).
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Tip (conținut) - se alege una din variantele:
pentru nivelul de licență: 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 cunoaștere avansată).
Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ FC
(disciplină facultativă).
Se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 și 3.7.
Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual).
În cazul DAE 1 pct. credit este egal cu 25 de ore de studiu.
Aspectul competențelor profesionale și competențelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS
5703/18.12.2011. Se vor prelua competențele care sunt precizate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul
Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de
studiu de la pct. 1.4 și programul de studii de la pct. 1.6 din această fișă, la care participă disciplina.
Se recomandă ca cel puțin un titlu să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin 2-3 titluri să se refere la lucrări relevante
pentru disciplină, de circulație națională și internațională, existente în biblioteca UCv.

3

