
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

2. Date despre disciplină 

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

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

1.2 Facultatea Facultatea de Matematică și Informatică

1.3 Departamentul Departamentul de Informatică

1.4 Domeniul de studii Informatică

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea

Informatică – limba de studiu română

2.1 Denumirea 
disciplinei

Elaborarea lucrării de licenţă

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Grigoreta-Sofia Cojocar

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Grigoreta-Sofia Cojocar

2.4 Anul de 
studiu

3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de 
evaluare

E 2.7 Regimul 
disciplinei

Obligatorie

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/ 
laborator

1

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

12 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/ 
laborator

12

Distribuţia fondului de timp: ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2

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

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 5

Examinări 1

Alte activităţi: .................. -

3.7 Total ore studiu individual 38

3.8 Total ore pe semestru 50

3.9 Numărul de credite 2



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5.1 De desfăşurare a 
cursului

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

Competenţe 
profesionale

• Analiza, proiectarea si implementarea de sisteme software 
• Utilizarea metodologiilor si instrumentelor specifice limbajelor de programare si 

a sistemelor software

Competenţe 
transversale • Competente de comunicare profesionala; descriere concisa si exacta; comunicare 

scrisa si orala a rezultatelor profesionale

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

• Disciplina reprezinta munca individuala a studentului in pregatirea lucrarii 
de licenta pe o tema data

7.2 Obiectivele specifice • Abilitati de documentare pe o anumita tema 
• Abilitati de redactare a unui document stiintific / tehnic in mai multe 

iteratii 
• Abilitati de realizare a unui mic proiect de cercetare si de a folosi 

metodologii de cercetare

8.1 Curs Metode de 
predare

Observa ţii

8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare

Observaţii

S1. Prezentarea modului de redactare a unei lucrari stiintifice Conversatia, 
studii de caz

Seminarul 
se va tine 
o data la 
doua 
saptamani

S2.Stabilirea domeniului si a temei lucrarii de licenta (impreuna cu 
coordonatorul stiintific) 

Conversatia



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

           Conf. Dr. Grigoreta-Sofia Cojocar Conf. Dr. Grigoreta-Sofia Cojocar 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................    Prof. Dr. Andreica Anca  

 

S3. Realizarea cuprinsului lucrarii Conversatia

S4. Elaborarea unui capitol din partea teoretica Conversatia, 
studii de caz

S5. Elaborarea altor capitole din lucrare (teorie si aplicatie) Conversatia, 
studii de caz

S6. Prezentarea versiunii finale a lucrarii de licenta Conversatia

Bibliografie 
• Se va decide de catre student impreuna cu coordonatorul stiintific in functie de domeniul studiat 
• Surse web relativ la proiecte software si alte documentatii 

•  Cursul respectă recomandările curicullare IEEE și ACM pentru studiile în informatică 
• Disciplina este prezenta la toate marile universitati din Romania care ofera programe de studiu 

similare

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 • Nota tutore Observații. Modul de 
elaborare a lucrarii in mai 
multe iteratii

50%

• Nota coordonator Observatii, evaluare 50%

10.6 Standard minim de performanţă

• Prezența la aceasta materie este obligatorie, si vor fi necesare minim 4 prezente. 
• Pentru a promova disciplina, nota finala a   studentului  trebuie să fie cel puțin nota 5. 


