fişa disciplinei
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Facultatea
Facultatea de Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul
Departamentul de informatică
1.4 Domeniul de studii
Informatică
1.5 Ciclul de studii
Master
1.6 Programul de studiu / Calificarea
Informatică didactică - ȋn limba romȃnă

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Rețele de calculatoare (pentru perfecționarea profesorilor)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Dr. Radu Dragoș
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. Dr. Radu Dragoș
2.4 Anul de studiu
2
2.5 Semestrul
4
2.6. Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei
Obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
Din care: 3.5 curs
24
3.6 seminar/laborator
12
Distribuţia fondului de timp:
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
36
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
25
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
50
Tutoriat
18
Examinări 
10
Alte activităţi: ..................

3.7 Total ore studiu individual
139
3.8 Total ore pe semestru
175
3.9 Numărul de credite
7


4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe
	programare C



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
	Sală de curs cu proiector 

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului
	Laborator cu calculatoare conectate la Internet, servere LINUX/UNIX de test cu diverse servici (DNS, HTTP, SMTP), echipamente active de test (routere, switch-uri, aces point-uri wireles, modem-uri).
	Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate. 
	Pentru predarea cu întârziere a eseurilor sau a lucrărilor de seminar/laborator, acestea vor fi depunctate 


6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale
Identificarea conceptelor şi modelelor de bază pentru sisteme de calcul şi reţele de calculatoare.
	Identificarea şi explicarea arhitecturilor de bază pentru organizarea şi gestiunea sistemelor si a reţelelor.

	Utilzarea tehnicilor pentru instalarea, configurarea şi administrarea sistemelor şi reţelelor.
	Realizarea unor proiecte de reţele de calculatoare


Competenţe transversale
Utilzarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea de către cursant a principilor fundamentale care stau la baza funcţionări unei reţele de calculatoare în particular şi a reţelei Internet în general.
7.2 Obiectivele specifice






	Deprinderea de către cursant a principalelor aspecte ce stau la baza

proiectări şi întreţineri unei reţele de calculatoare
	Deprinderea de către cursant a cunoştinţelor fundamentale necesare

instalări, configurări şi întreţineri unui sistem server în Internet.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Teorie generală Sisteme de Operare
Asemanări/diferențe între sitemele de operare
Sisteme de fișiere
Interpretoare de comenzi
Comenzi de bază

Prelegere
1 curs
Notiuni introductive de programare socket
Prelegere
1 curs
Nivelul Acces Rețea
Topologii
Protocoale
Adresare Ethernet
Prelegere
1 curs
Nivelul Internet
Adresare IP
Rețele LAN
Subrețele
Dirijarea pachetelor

Prelegere
2 cursuri
Nivelul Transport
Protocolul UDP
Protocolul TCP
Firewall
Prelegere
2 cursuri
Nivelul Aplicație
HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP.
Arhitectura client web – server – proxy – server web.
Prelegere
2 cursuri
Sistemul numelor de domeni în Internet.
Sistemul de poşta electronică.
Prelegere
1 curs
Administrarea sistemelor de operare
Configurarea pentru rețea a sistemelor de operare
Rularea mai multor sisteme de operare pe aceeași masină
Virtualizare


Prelegere
2 cursuri
Bibliografie
1. TANENBAUM, ANDREW S.: Reţele de calculatoare, Târgu Mureş: Computer Pres Agora, 197
2. KUROSE, JAMES F. - ROS, KEITH W.: Computer Networking: A Top-Down Aproach Featuring the
Internet, Adison-Wesley, 2nd editon, 200
3. PETERSON, LARRY - DAVIE, BRUCE: Computer Networks: A Systems Aproach. Morgan Kaufman,
3rd editon, 203
4. STALLINGS, WILLIAM: Data and Computer Communications, Prentice Hal, 6th editon, 200
5. Documentaţile standard RFC ale protocoalelor studiate, htp:/www.faqs.org/rfcs
6. BULACEANU, CLAUDIU: Reţele locale de calculatoare, Bucureşti: Editura Tehnica, 195 

8.2 Seminar/Laborator
Metode de predare
Observaţii
Conectarea la un server Linux
Serviciul SSH
Comenzi simple Linux
exemple, 
demonstraţii

Programare client-server folosind UDP
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Programare client-server folosind TCP
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Servere concurente UDP
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Servere concurente TCP
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Masini virtuale si configurarea lor in retea
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Instalare Linux in masini virtuale
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Configurare Linux pentru Internet
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Instalare servicii Internet pe servere Linux si Windows
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Configurare rutere, switchuri, rutere wireless
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Conectare prin retea intre Windows si Linux
exemple, 
demonstraţii, exercitii

Microsoft Windows Active Directory
exemple,demonstraţii

Bibliografie
1. MAHMOUD, QUASAY H.: Sockets programming in Java: A tutorial,
htp:/www.javaworld.com/javaworld/jw-12-196/jw-12-sockets.html
2. Cisco Networking Academy Clases, htp:/cisco.netacad.net
3. Richard W. Stevens - Unix Network Programming. Volume 1, Second Editon, Prentice Hal, 198
4. GIBBS, MARK: Reţele de calculatoare pentru începători, Bucureşti: Teora, 196

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul respecta recomandările IEEE şi ACM legate de Curicula pentru specializarea Informatică 
	Cursul există în planul de învăţământ al tuturor marilor universităţi din România şi din străinătate
	Conţinutul cursului acoperă principalele aspecte necesare a fi însuşite de către cursant pentru a ocupacu suces o poziţe de inginer de sistem sau de reţea în cadrul unei instituții.

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală(%)
10.4 Curs
Cunoaşterea principalelor aspecte teoretice prezentate la curs. Rezolvarea unor problem similare celor explicate la curs şi la orele de laborator
Examen scris
50%
10.5 Seminar/ activități laborator
Aplicarea practică a principalelor aspecte teoretice prezentate la curs în rezolvarea unor probleme și proiecte de laborator
Evaluare periodica în timpul semestrului 
50 %
10.6 Standard minim de performanţă
Minim nota 5 atât la examenul scris din sesiune, cât şi la activitatea de laborator.


Data completării		Semnătura titularului de curs		Semnătura titularului de seminar
01.10.2014		           	lect. dr. Radu Dragoș			lect. dr. Radu Dragoș	
Data avizării în departament			           Semnătura directorului de departament	
							Prof. dr. Bazil Pârv	

