
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

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

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrica şi Ştiinta Calculatoarelor 

Departamentul Calculatoare, Electronică şi Automatică  

Domeniul de studii Ingineria sistemelor 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii Automatică şi Informatică Aplicată 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE DOMENIU 

Titularul activităţilor aplicative Conf. dr. ing. Calin CIUFUDEAN 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

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 30 Curs  Seminar  Laborator 30 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

90 Curs  Seminar  Laborator 90 Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

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

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

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

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 7 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator • Tabla, videoproiector, ecran, retroproiector 

• 14 Standuri experimentale modelare-simulare sisteme cu evenimente discrete 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C6. Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a 

calitatii, în contexte economice şi manageriale. 

C6.1. Identificarea metodelor şi tehnicilor de analiză şi evaluare a produselor, a elementelor 

de design, precum şi a principiilor de management, marketing şi de inginerie a calităţii, 

aplicabile în activităţi inginereşti. 

C6.2. Interpretarea documentaţiei specifice organizării procesului de execuţie şi 

implementare a proiectelor de sisteme automate şi a aplicaţilor de informatică. 

C6.3. Elaborarea de documentaţie tehnică (proiecte) corect fundamentată din punct de 

vedere managerial şi legislativ pentru probleme bine-definite din ingineria sistemelor. 

Competenţe CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea 



 

transversale deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în 

cadrul echipei 

 

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

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu activităţile specifice activităţilor inginereşti în profilul automatizărilor 

electronice. Studenţii trebuie să dezvolte diverse aplicaţii, hardware şi/sau sofware începând de la 

faza de documentare şi până la implementare, folosind cunoştinţele tehnice şi teoretice dobândite pe 

parcursul activităţii de pregătire profesională anterioare. Se realizează studii de caz, se evaluează 

fezabilitatea unor proiecte, se proiectează aplicaţii inginereşti, produse hardware şi/sau software, noi 

lucrări de laborator, se întocmesc referate, rapoarte şi documentaţii tehnice. Activitatea de practică a 

studenţilor se poate desfăşura în unităţi de producţie,  institute de cercetare-proiectare, firme de profil 

sau laboratoare de cercetare din facultate/universitate. În vederea desfăşurării activităţii de practică, 

facultatea încheie convenţii de desfăşurare a practicii cu firme de profil sau pune la dispoziţia 

studenţilor laboratoarele facultăţii. La nivelul fiecărei grupe de lucru este desemnat un îndrumător, 

ce are rolul de a coordona şi superviza activitatea desfăşurată de studenţi. 

Obiective 

specifice 

Formarea deprinderilor necesare înţelegerii mecaniosmelor de modelare, simulare si analiza a 

sistemelor flexibile de fabricatie.    

 

8. Conţinuturi 

Laborator Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Definirea temei proiectului de practica 

 Aplicatii software: software didactic pentru activitatile de 

laborator 

 Aplicatii hardware/electronica: interfete pentru tehnica de 

calcul, montaje electronice  

2. Intocmire documentatie si rapoarte de practica.     

Directii orientative pentru practica studentilor din anul II 

Automatică: 

Editarea si prelucrarea profesionala a textelor si imaginilor. Editarea 

documentatiilor tehnice. Aprofundarea cunostintelor de engleza tehnica. 

Software : Acces controlat prin analiza imaginii (implementre PC sau kit 

de dezvoltare DSP, achizitie cu kit de video-conferinta, interfatare 

elemente executie). 

Studiul microcontrolerelor si realizarea de aplicatii practice:  

Sisteme de masura cu microcontroler Arduino, Implementarea 

regulatoarelor cu microcontrolere, comunicatii digitale. 

Ingineria reglării automate: studiul echipamentelor de automatizare, a 

aparatelor de măsurare şi control din cadrul unităţilor de producţie în care 

studenţii îşi desfăşoară activitatea de practică. 

Editare multimedia, editare WEB, distance learning: Editare pagini 

WEB, captura video, broadcasting 

 Networking: Video broadcasting. Supravegherea video in retea, Tehnici 

CAD.  

Crearea de materiale didactice: Realizarea de noi lucrari practice de 

laborator 

Aplicatii client: Rezolvarea unor probleme specifice firmelor sau 

companiilor unde se desfasoara activitatea de practica, pe baza de contract 

de colaborare cu institutia de invatamant. 

Intocmire documentatie. 

90 Expunere, 

demonstatie 

teoretica si 

practica 
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Bibliografie minimală 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Continutul fisei disciplinei este compatibil disciplinei Practica, Facultatea Automatica si Calculatoare U.T. Cluj 

Napoca si  cu disciplina  Industrial Engineering Simulation, Drexel University, Philadelphia, USA 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Laborator  

Generalizarea pe domenii tehnice a unor 

probleme în care sunt implicate formalismele de 

analiza studiate la cursuri. 

Evaluare orală 100% 

Standard minim de performanţă 

• capacitatea de a comunica corect şi coerent pe teme de specialitate; 

• capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de specialitate şi a structurilor de bază pentru obiective 

specifice. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020 -  

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în consiliul facultăţii Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


