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I. Date generale
Codul
Disciplina
MID0006
Proiect individual

Semestrul
Ore: C+S+L
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Statutul
3
0+0+2

obligatorie

II. Cadre didactice cu norma de bazã în Universitate
Numele ºi
Titlul
Gradul
Catedra
Tipul activitãþii
prenumele
ºtiinþific
didactic

C
S
L
LAZAR Ioan
Dr. 
Lect.
Limbaje ºi Metode de Programare
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Cadre didactice asociate
Numele ºi
Titlul
Instituþia
Tipul
Tipul activitãþii
prenumele
ºtiinþific

postului
C
S
L








III. Obiectivele disciplinei
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal sau C++ ), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare ºi reflectarea lor într-o documentaþie completã
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clarã a documentaþiei complete ºi la timp 


IV. Conþinutul disciplinei
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecãrei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaþiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapã în parte
- Elaborarea documentaþiei de folosire
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VI. Tematica activitãþilor didactice pe sãptãmâni


VII. Metode didactice folosite


VIII. Evaluare
Notarea va fi fãcutã pentru toate etapele prevãzute în tabel, nota activitãþii din timpul semestrului fiind media lor (nota A). Etapa nepredatã va fi notatã cu 1. În cazul nepredãrii la timp a unei etape, din nota acordatã se va scãdea numãrul de sãptãmâni de întârziere. 

Pentru corectitudinea ºi completitudinea produsului, la validarea lui, se va acorda o a doua notã (nota V). Aceastã notã va þine seama ºi de documentaþia realizatã ºi de concordanþa dintre produsul final ºi cele scrise în documente. 

In ultima sãptãmânã fiecare student va preda documentaþia realizatã. Documentaþia scrisã pe durata realizãrii programului, împreunã cu textul sursã ºi documentaþia de utilizare ambele în format electronic, vor fi predate ºefului de disciplinã (menþionat la începutul acestui material) ºi vor fi notate (nota D). Nu se acceptã întârzieri, lipsa documentaþiei ducând la nepromovarea disciplinei. Notele de nepromovare pe acest motiv vor fi trecute la decanat în prima zi a sesiunii! 

Nota finalã va fi acordatã dupã regula: Nota finalã =(A + V + D)/3  

Pagina de internet a cursului in limba engleza este http://www.cs.ubbcluj.ro/~hfpop/prj
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