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Obiective
La terminarea cursului, studenþii trebuie sã:
a) aibã cunoºtinþe despre particularitãþile dezvoltãrii componentelor ºi sistemelor bazate pe componente
b) cunoascã profesiile specifice dezvoltãrii de soft bazate pe componente
c) cunoascã aspecte de bazã despre modelarea proceselor organizaþionale
d) aibã deprinderi de folosire a tehnologiilor actuale la dezvoltarea de sisteme soft bazate pe componente
Conþinutul
1. Introducere
1.1 Epoca Internet.
1.2 e-Business
1.3 Importanþa dezvoltãrii bazate pe componente pentru e-Business
1.4 Componente soft specifice aplicaþiei

2 Influenþa tehnologiei informaþiei asupra organizaþiilor
2.1 Introducere
2.2 Îmbunãtãþirea proceselor de e-Business 
2.3 Schimbãri produse de e-Business în organizaþii

3 Arhitecturi soft bazate pe componente
3.1 Introducere
3.2 Programarea bazatã pe interfeþe
3.3 Anatomia proceselor organizaþionale
3.4 Dimensiunile arhitecturilor bazate pe componente

4 Modelarea proceselor
4.1 Introducere
4.2 Procesul de dezvoltare a sistemelor soft bazate pe componente
4.3 Concepte ºi principii ale dezvoltãrii bazate pe componente
4.4. Modelarea organizaþiei: concepte ºi notaþii
4.5. Modelarea tipurilor: concepte ºi notaþii

5 Dezvoltarea sistemelor soft bazate pe componente
5.1 Introducere
5.2 Modelarea cazurilor de utilizare: concepte ºi notaþii
5.3 Modelarea arhitecturii de componente: concepte ºi notaþii
5.4 Modelarea colaborãrilor: concepte ºi notaþii
5.5 Specificarea interfeþelor: concepte ºi notaþii

6 Organizarea echipei de cercetare
6.1 Introducere
6.2 Echipe tradiþionale vs echipe virtuale
6.3 Roluri pentru soluþia e-Business 
6.4 Roluri pentru dezvoltarea componentelor 
6.5 Roluri pentru alinierea organizaþiei la IT
6.6 Modele de organizaþii

Fiecare curs are o duratã de douã ore, materialul fiind expus sub forma unor prezentãri Powerpoint si Word, disponibile în directorul cursului de pe serverul Win, in directorul
\win\par 
Studenþii sunt încurajaþi sã citeascã materialul de curs în avans.

Activitãþi de seminar
Seminariile 1 ºi 2 vor fi dedicate trecerii în revistã a surselor de informaþie disponibile pe Internet ºi planificãrii tematicii seminariilor urmãtoare. Seminariile de la 3 la 11 vor consta în prezentarea de referate de cãtre studenþi, iar în seminariile de la 12 la 14 se vor prezenta mini-proiectele realizate.
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Evaluare
Nota finalã va reflecta activitatea de seminar/laborator, calitatea proiectului realizat ºi rezultatul la examenul scris. Se acordã (pe o scalã de notare cu 10 puncte):
1p din oficiu
1p prezenta la seminar/laborator
2p proiectul realizat
2p referatul prezentat.
4p examenul scris

