
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

1.2 Facultatea Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul Informatică
1.4 Domeniul de studii Informatică
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Sisteme distribuite în Internet

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
disciplinei (ro)
(en)

Finalizarea lucrarii de disertatie

2.2 Titularul activit Conf. Dr. Rareș Florin Boian
2.3 Titularul activit Conf. Dr. Rareș Florin Boian
2.4 Anul de
studiu

2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de
evaluare

C 2.7 Regimul
disciplinei

Obligatoriu

2.8 Codul
disciplinei

MMR3401

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activit
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 proiect
3.4 Total ore din planul de
înv

24 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 24

Distribu ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi noti 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17
Tutoriat 10
Examinări 9
Alte activit
3.7 Total ore studiu individual 76
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Numărul de credite 4

4. Precondi��� (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum · Metodologia de cercetare in informatica
4.2 de competen · Cunosterea conceptelor fundamentale de sisteme distribuite

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

·

5.2  De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

·



6. Competen���� ��������� ��	
	����

Competen��
profesionale

C5.3 Utilizarea metodologiilor si mediilor de proiectare a sistememlor distribuite pentru
probleme particulare

C5.5 Realizarea unor proiecte de sisteme distribuite

Competen��
transversale

CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile fa
domeniul didactic-ştiin
principiilor şi a normelor de etică profesională

CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de înv
a capacit
și de comunicare în limba română și într-o limbă de circula�ie interna�ională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

· Realizarea unui proiect de cercetare pe o tema specifica

7.2 Obiectivele specifice La finalizarea acestui curs studentul trebuie sa aiba:
· Abilitati de documentare pe o tema stabilita
· Abilitati de scriere a unui proiect de cercetare

8. Con���	�	�
8.1 Curs Metode de predare Observa
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observa
1-3. Stabilirea temei de cercetare Expunerea,

conversa
dezbaterea,
problematizarea,
descoperirea

2-5. Documentare bibliografica Expunerea,
conversa
dezbaterea,
problematizarea,
descoperirea

6. Stabilirea primei versiuni a continutului proiectului Expunerea,
conversa
dezbaterea,
problematizarea,
descoperirea

7-8. Stabilirea relevantei surselor bibliografice pentru
proiectul propus

Expunerea,
conversa



dezbaterea,
problematizarea,
descoperirea

10-11. Scrierea primei versiuni a proiectului Expunerea,
conversa
dezbaterea,
problematizarea,
descoperirea

12. Finalizarea proiectului Expunerea,
conversa
dezbaterea,
problematizarea,
descoperirea

Bibliografie

Se va decide in functie de tematica proiectului

9. Coroborarea con���	�	��� ����������� �	 ���������� ������������� ��
	������� ������
����

asocia����� ����������� �� ��������� ������������ ��� ��
���	� ������ ����
	�	�

· Acest curs exista in programul de studiu al tuturor universitatilor importante din Romania si
strainatate

· Acest curs asigura cunostintele de baza pe care orice programator trebuie sa la aiba

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator - calitatea si predarea la

timp a materialelor cerute
Raport de cercetare 100%

10.6 Standard minim de performan
·  Pentru promovare este necesara obtinerea notei minim 6

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

10.05.2016 Conf.dr. Rares Boian Conf.dr. Rareș Boian

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament

........................................... Prof.dr. Anca Andreica


