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Anul universitar 2018-2019 

 

Denumirea disciplineiP0F

1 0BTehnologia Informatiei si Sisteme 
Interactive 

1BCodul 
disciplinei 2B1ISSMDS04 

Tipul disciplineiP1F

2 3BDS 4BCategoria2F

3 DI Anul de studii 6 Semestrul 9 Nr. credite 6 

 
 

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplineiP 3F

4 
Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI 

Programul de studii Ingineria securităţii si snantatii in munca 112 28 14 - - 70 
 
 

Discipline anterioareP4F

5
P 

(condiţionări) 

Obligatorii - 

Recomandate - 

 
 

Obiectivul 
generalP5F

6 
Dezvoltarea simţului practic şi gândirii tehnice logice în vederea integrării principiilor de 
securitate si sănătate în procesele de munca, prin utilizarea sistemelor informatice 

Obiective 
specificeP6F

7 

• Racordarea gândirii tehnice cu gândirea economică, astfel încât proiectele 
profesionale cu specific să fie înţelese ca posibilitate eficientă de realizare a producţiei 
în condiţii optime şi de calitate. 

• Identificarea unor cai optime de comunicare si realizarea suportului pentru 
transmiterea informatiilor cat mai eficient 

ConţinutP7F

8
P 

(descriptori) Componentele unui sistem de calcul, aplicatii informatice 

 
 

Sistemul de evaluare Programare 
probeP8F

9 

Pondere în nota 
finală (nota 
minimă)P9F

10 

A. Forma de 
evaluare 
finalăP10F

11
P: 

 
SExamenS / 
Colocviu 

Teste pe parcurs  %  

50% (minim 5) 

Teme de casă %  
Alte activități %  
Probe şi condiţii de desfăşurare a 
acestora: 
Proba 1: condiţii de lucru, pondere   %; 
1. Cunoştinţe teoretice, sarcini, condiţii 
de lucru           

50%  
(minim 5) Săpt.14 

B. Seminar Activitatea la seminar 50% (minim 5) 
C. SLaborator Activitatea la laborator % (minim 5) 
D. SProiect  Activitatea la proiect % (minim 5) 

 
 

Titular curs 5BȘef lucr. dr. ing. Mihai BERNEVIG-SAVA  
Titular(i) aplicaţii 6BAsist univ. dr. ing. Alin Marian CAZAC  
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1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 
2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 
3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 
4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 
5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 
6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 
7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 
9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finală prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală 
prin examen - Sesiune 
10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 
11 Examen sau Colocviu 
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