
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

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 

Baze de date (limba românã) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Capitole avansate de baze de date 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Navroschi-Szasz Andreea 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Navroschi-Szasz Andreea 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opt 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat 15 

Examinări  22 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 152 

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  Baze de date 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator calculatoare 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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  Capacitate avansată de modelare a fenomenelor şi proceselor specifice din domenii 

economice, industriale şi ştiinţifice, folosind cunoştinţe fundamentale din matematică, statistică şi 

informatică 

 Capacitate avansată de analiză, proiectare şi construcţie a sistemelor informatice, folosind o 

gamă variată de platforme hardware şi software, limbaje şi medii de programare şi instrumente de 

modelare, verificare şi validare 
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 Capacitate avansată de comunicare în medii profesionale diferite, de utilizarea adecvată a 

vocabularului informatic în comunicarea profesională, în limba engleză 

 Capacitate de lucru în echipă, asumarea de roluri de execuţie şi de conducere, realizarea 

sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie şi responsabilitate 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere baze de date spaţiale, temporale, spaţio-

temporale 

Descriere, explicaţii, 

exemple, conversaţie 

 

2. Baze de date spatiale - modelarea datelor, relatii si 

operatii spatiale 

Descriere, explicaţii, 

exemple 

 

3. Interogarea bazelor de date spatiale Descriere, explicaţii, 

exemple, conversaţie 

 

4. Baze de date temporale - modelarea datelor; relatii 

temporale 

Descriere, explicaţii, 

exemple, 

demonstraţie 

 

5. Baze de date spatio-temporale Descriere, explicaţii, 

conversaţie 

 

6. Securitatea si secretul datelor Descriere, explicaţii,  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înţelegerea conceptelor de bază ce caracterizează bazele de date 

spaţiale, temporale, spaţio-temporale. 

 Cunoaşterea noţiunilor legate de anonimitatea datelor. 

 Cunoaşterea aspectelor care pot influenţa performanţa accesului la date 

din baze de date. 

 Conştientizarea importanţei asigurării disponibilităţii datelor şi 

cunoaşterea de instrumente de asigurare a disponibilităţii datelor în baze de 

date pe server-e de date comerciale. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Capabilitatea de a proiecta şi implementa baze de date spaţiale, 

temporale, spaţio-temporale. 

 Capabilitatea de a implementa algoritmi de anonimizare a datelor. 

 Capabilitatea de a proiecta şi implementa un maintenance plan al unui 

server de baze de date. 

 Capabilitatea de a utiliza instrumente de asigurare a disponibilităţii 

datelor în baze de date pe server-e de date comerciale 



exemple, 

demonstraţie 

7. Baze de date statistice Descriere, explicaţii, 

conversaţie 

 

8. Anonimitatea datelor. Notiuni si tehnici generale în 

anonimizarea datelor. Pierderea de informatie vs 

pierderea secretului datelor. Modelul K-anonymity 

Descriere, explicaţii, 

conversaţie, 

problematizare 

 

9. Modelul P-sensitive k-anonymity. Modelul (a,k)-

anonymity 

Descriere, explicaţii, 

conversaţie 

 

10. Modelul Extended p-sensitive k-anonymity, 

Personalized privacy preservation 

Descriere, explicaţii, 

conversaţie 

 

11. Maintenance plan (consistenţa datelor şi 

optimizarea accesului la date) 

Descriere, explicaţii, 

exemple, conversaţie, 

problematizare 

 

12. Asigurarea disponibilităţii datelor în baze de date Descriere, explicaţii, 

exemple, 

problematizare, 

demonstraţie 

 

   

Bibliografie 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. - 5. Proiect 1: Implementarea unui model de date ST, 

plus operatii corespunzatoare (spatiale, temporale, spatio-

temporale) 

Descriere, explicaţii, 

exemple, conversaţie 

 

5. - 10. Proiect 2: Implementarea si demonstrarea 

anonimizarii datelor folosind două metode diferite. 
Descriere, explicaţii, 

exemple, conversaţie 

 

11. - 12. Proiect 3: Implementarea unui maintenance plan 

pentru un server de baze de date la alegere. 
Descriere, explicaţii, 

exemple, conversaţie 

 

Bibliografie  

 

Documentaţie online. 

 

 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cunoştinţele şi deprinderile acumulate pe parcursul acestui curs sunt importante pentru dezvoltarea de 

aplicaţii care folosesc baze de date spaţio-temporale (precum mobile tracking, meteo, ...), precum şi 

pentru database developer-i şi administratori. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs - cunoaşterea noţiunilor, 

algoritmilor, tehnicilor 

prezentate la curs, precum 

şi aplicarea acestora. 

- rezolvarea de probleme. 

Examen scris 40% 

   

10.5 Seminar/laborator - conţinut, originalitate, 

documentare, prezentare 

Prezentare 20% 

- implementarea 

problemelor propuse 

Activitatea de laborator 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Nota examen scris = minim 5 

 Media finală = minim 5 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.05.2014  Lect. Dr. Navroschi-Szasz Andreea Lect. Dr. Navroschi-Szasz Andreea 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


