
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Calculatoare, Electronică şi Automatică 

Domeniul de studii Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii Reţele de Comunicaţii şi Calculatoare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei REŢELE DE SENZORI ŞI AD-HOC 

Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Eugen COCA 

Titularul activităţilor aplicative Ş.l. dr. ing. Adrian PETRARIU 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar  Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: (pregătire examen) 84 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 49 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 178 

Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului PC, videoproiector, ecran de proiecţie, materiale pentru prezentare în format PPT şi 

multimedia 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator Laborator dotat cu staţiii de lucru PC cu sistem de operare Windows 7/Windows 10, 

videoproiector, software de simulare, reţea de senzori wireless cu transmisie în 

banda de 2.4 GHz, reţea de senzori wireless cu transmisie în banda de 433 MHz, 

echipamente de măsurare în radiofrecvenţă (analizor spectral, osciloscop), surse de 

alimentare, componente diverse. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice în tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 

C2. Utilizarea şi administrarea sistemelor şi reţelelor de comunicaţii şi calculatoare 

Competenţe 

transversale 

 

 



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei - Cunoaşterea conceptelor de bază care stau la baza funcţionării reţelelor de senzori 

wireless 

- Cunoaşterea tehnicilor de transmisie wireless a informaţiilor în reţelele de senzori 

- Formarea capacităţilor necesare pentru proiectarea unei reţele de senzori wireless 

petnru o aplicaţie dată 

Obiective specifice - Cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei) 

a. Cunoastere si întelegere:  

- definirea conceptelor de bază;  

- utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 

- cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei / disciplinei; 

b. Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 

- realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii; 

- argumentarea enunţurilor; 

- analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea; 

- demonstrarea, organizarea şi planificarea; 

Exemplu: 

· explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese  educationale, precum si a  

continuturilor teoretice si practice specifice disciplinei;  

· analiza critica a modelelor teoretice, ideilor, proiectelor si  proceselor...;  

- explicarea si interpretarea relatiei dintre structurile cognitive, operationale, 

atitudinal axiologice si actionale asociate cu formarea competentelor  specifice 

profesiei;  

· interpretarea raportului dintre instruire-educare-actiune-practică  prin analiza 

transdisciplinară a diverselor concepte, modele teoretice, idei  examinate în  cadrul 

altor cursuri.  

 

- Tehnice / profesionale (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare): 

- rezolvarea de probleme prin modelare, algoritmizare, etc.; 

- descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene; 

- capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite; 

- abilităţi de cercetare, creativitate; 

- capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula; 

- capacitatea de a soluţiona probleme; 

 

- Atitudinal – valorice (manifestarea unei atitudini pozitive faţă de domeniul 

ştiinţific, cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice,/ 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale, civice, valorificarea optimă şi 

creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi promovarea inovaţiilor ştiinţifice, angajarea în relaţii de 

parteneriat cu alte persoane sau instituţii cu responsabilităţi similare, participarea 

la propria dezvoltare personală): 

- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a 

răspunde; 

- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina; 

- capacitatea de a avea un comportament etic; 

- capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea; 

abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în reţelele de senzori wireless 

2. Aplicaţii ale reţelelor de senzori inteligenţi 

3. Structura unui senzor wireless 

4. Tehnologii si sisteme de transmisii radio 

5. Protocoale de transmisie de date 

6. Protocoale de routare pentru reţele wireless 

7. Protocoale de transport pentru reţele wireless 

8. Arhitectura reţelelor de senzori wireless 

9. Managementul reţelei 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

expunere orală, 

conversaţie, exemplu 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, 

exemplificare 

 



10. Sisteme de operare pentru reţele wireless 

11. Performanţe şi managementul traficului 
2 

2 

    

Bibliografie 

 

1. Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John 

Wiley & Sons, 2010  

2. Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati, Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications, 

Wiley, 2007  

3. Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2007 

4. Edgar H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, Auerbach Publications, 2005 

5. Amol B. Bakshi, Viktor K. Prasanna, Architecture-Independent Programming for Wireless Sensor Networks, Wiley, 

2008 

6. Ekram Hossain, Kin K. Leung, Wireless Mesh Networks: Architectures and Protocols, Springer, 2007 

7. Azzedine Boukerche, Algorithms and Protocols for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2008 

 

Bibliografie minimală 

 

1. Kazem Sohraby, Daniel Minoli, Taieb Znati, Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications, 

Wiley, 2007  

2. Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2007 

 

Laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Senzori wireless. Tehnologie, structură şi 

funcţionare 

2. Performanţele senzorilor montaţi pe nodurile 

reţelei wireless 

3. Alimentarea senzorilor wireless 

4. Gestionarea sistemelor de senzori wireless 

5. Măsurarea nivelului de emisie a unui sistem de 

senzori wireless 

6. Determinarea performanţelor antenelor utilizate la 

transmisia în banda de 2.4 GHz 

7. Programarea senzorilor wireless 

8. Programarea nodului coodonator 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

4 

4 

lucrări practice, 

experimentul 

 

 

    

Bibliografie 

 

1. Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John 

Wiley & Sons, 2010  

2. Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2007 

3. Edgar H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, Auerbach Publications, 2005 

4. Amol B. Bakshi, Viktor K. Prasanna, Architecture-Independent Programming for Wireless Sensor Networks, Wiley, 

2008 

5. Ekram Hossain, Kin K. Leung, Wireless Mesh Networks: Architectures and Protocols, Springer, 2007 

 

Bibliografie minimală 

 

1. Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John 

Wiley & Sons, 2010  

2. Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2007 

3. Edgar H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, Auerbach Publications, 2005 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare, opţionale sau facultative, de la 

programele de studiu din cadrul aceluiaşi domeniu, de la alte universităţi din ţară (Universitatea "Politehnica" din 

Bucureşti; Universitatea "Gh. Asachi Iaşi") şi străinătate (University of Limerick, IR; Michigan State University, 

USA). 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Participarea activă în timpul cursurilor şi 

demonstrarea stăpânirii cunoştinţelor de bază 

legate de senzorii wireless, protocoale, 

tehnologii, echipamente specifice, servicii de 

date. 

Evaluare continuă şi Evaluare 

prin probă finală scrisă şi 

probleme practice 60 

Laborator  

Gradul de realizare a lucrărilor practice Evaluare continuă (prin 

metode orale şi probe 

practice) 

40 

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

- stăpânirea cunoştinţelor de bază legate de senzorii wireless, protocoale, tehnologii, echipamente specifice, servicii de 

date. 

 

Standarde minime pentru nota 10: 

- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate; 

- mod personal de abordare şi interpretare; 

- parcurgerea bibliografiei recomandate; 

- cunoaşterea amănunţită sistemelor de senzori wireless, protocoale, tehnologii, echipamente specifice, servicii de date. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


