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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Calitatea sistemelor software
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.dr. Simona Motogna
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf.dr. Simona Motogna
2.4 Anul de studiu
2
2.5 Semestrul
4
2.6. Tipul de evaluare
Examen
2.7 Regimul disciplinei
Opțională

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
32
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
32
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
72
Tutoriat
14
Examinări 
14
Alte activităţi: ..................

3.7 Total ore studiu individual
164
3.8 Total ore pe semestru
200
3.9 Numărul de credite
8

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

4.2 de competenţe
	Abilităţi de bază privind programarea


5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
	

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului
	calculatoare


6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale
Utilizarea criteriilor şi metodelor de verificare, validdare şi evaluare a propriilor soluţii software şi abilitatea de a formula argumente valorice si de a justifica deciziile arhitecturale ale software-ului 
	Utilizarea de abilităţi avansate pentru a dezvolta şi conduce proiecte software complexe (practice şi de cercetare), folosind o gamă largă de metode calitative şi cantitative
Abilităţi avansate e comunicare cu diferite medii profesionale, folosirea adecvată a vocabularului de specialitate, cunoştinţ avansate de limba engleză
	Demonstrarea de ablităţi avansate de modelare pebtru fenomene ştiinţifice, economice şi industriale, prin folosirea cunoştintelor fundamentale de matematică, informatică şi statistică
Competenţe transversale
Abilităţi de lucru în echipă; abilităti de a îndeplini diferite roluri
	Abilităţi de comunicare de specialitate; descriere exacte şi concise, scrise şi orale, a rezultatelor de specialitate 
Spirit antreprenorial

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
	Cunoaşterea şi întelegerea conceptelor fundamentale de calitate software 

	Abilitatea de a aplica metode de bază de analiză software şi de asigurare a calităţii software

7.2 Obiectivele specifice






La sfârşitul cursului, studenţii:
	Vor acumula cunoştinţele teoretice relative la calitatea software
	Vor putea defini un plan de calitatea software
	Vor putea aplica metode de asigurare a calităţii software


8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
	Introducere, caracteristici, stare actuală, statistici

Expunere, descriere

	Testare, inspectare, parcurgere

Expunere, exemple, dezbatere

	Asigurarea calităţii software; modele de calitate software

Expunere, exemple

	Factori de calitate – reliability

Expunere, exemple, dezbatere

	Factori de calitate –integritate, securitate, siguranţă

Expunere

	Factori de calitate – eficacitate, întreţinere, flexibilitate

Expunere

	Factori de calitate – portabilitate, reutilizabilitate, interoperabilitate

Expunere

	Metrici de caliatate şi instrumente asociate

Expunere, problematizare

	Standarde de calitate 

Expunere, descriere

	Standarde de calitate – continuare

Expunere, descriere

	CMMI

Expunere, descriere, studii de caz

	 Asigurarea calităţii vs. Controlul calităţii

Expunere, dezbatere

	Asigurarea calităţii şi fazele de dezvoltae

Expunere, dezbatere

	Subiect rezervat


Dedicat invitaţiilor de la firme de specialitate
Bibliografie
	D. Galin – Software quality assurance – From theory to implementation, Addison Wesley, 2003 
	S.H.  Kan –Metrics and models in Software Quality Engineering. Addison Wesley, 2nd ed., 2003 
	R.A. Khan, K. Mustafe, S.I. Ahson – Software Quality: Concepts and Practice, Alpha Science, 2006 
	G. Schulmeyer - Handbook of Software Quality Assurance , Artech House, 2007 
	D. Spinellis. Code Quality: The Open Source Perspective. Addison Wesley, 2006 
	S. McConnell – Code Complete, 2nd Edition, Microsoft Press, 2004 

8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
	Stabilire temă proiect

Conversaţie, dezbatere, studii de caz
Seminar este organizat ca un total de 7 ore – câte 2 ore la două săptămâni
	Stabilirea factorilor interni de evaluat şi a metricilor asociate

Conversaţie, dezbatere, studii de caz, exemple

	Discuţie rezultate şi rafinarea metricilor

Conversaţie, dezbatere, studii de caz

	Prezentare proiect

Evaluare

	Stabilire temă proiect

Conversaţie, dezbatere, studii de caz

	Stabilirea factorilor externi de evaluat şi a metricilor asociate

Conversaţie, dezbatere, studii de caz

	Prezentare proiect

Evaluare

Bibliografie
Studenţii vor folosi instrumente de evaluare a calităţii şi de calcul a metricilor (free, open source), în funcţie de particularităţile proiectului

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 Curiculla pentru specializări de informatică

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
- principii de bază ale dome-niului
- aplicarea conceptelor de la curs
- rezolvarea de probleme
Examen scris
50%
10.5 Seminar/laborator
- implementarea conceptelor de la curs
- folosirea instrumentelor de calitate software
- evaluarea factorilor de calitate pentru o aplicaţie
Examinare practică
-documentaţie
-portofoliu
-observare continuă
- proiect
50%
10.6 Standard minim de performanţă
	 Studentul trebuie sa obtina minim nota 5 (pe o scară de la 1 la 10) la fiecare dintre aspectele evaluate



Data completării		Semnătura titularului de curs		Semnătura titularului de seminar
01.10.20914		          conf. dr. Motogna Simona		          conf. dr. Motogna Simona

Data avizării în departament			           Semnătura directorului de departament	
							Prof. dr. Pȃrv Bazil	

