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Proiect
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E
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2

A. OBIECTIVELE CURSULUI
Prin întreaga problematică parcursă de către cursanţi, la finalul cursului dar şi la cel al orelor de seminar, aceştia:
 stimularea spiritului de analiza şi cercetare a aspectelor legate de informatizarea proceselor;
 îşi vor forma deprinderi de analiză prin utilizarea sistemelor informaţionale;
 realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale de management a sistemelor
informaţionale.
 crearea unei atitudini deschise în faţa ăroblemelor de informatizare şi înţelegere corectă a posibilităţilor şi limitărilor
acestora.
Disciplina are o contribuţie procentuală de min. 8% la cultivarea liniilor de competenţă ale specializării.
B. SUBIECTELE CURSULUI
1. Sistemul informaţional şi sistemul informatic
2. Metode de proiectare şi realizare a sistemelor informatice
3. Modelarea conceptuală a datelor. Modelul entitate-asociere
4. Reprezentarea timpului
5. Modelarea conceptuală a prelucrărilor
6. Validarea modelelor
7. Modelarea logică a datelor

1 oră
1 oră
1 oră
2 ore
1 oră
2 ore
1 oră

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (seminar)
SEMINAR
1. Utilizarea pachetelor de programe: Excel, @RISK, Crystal Ball, Management Scientist şi WinQSB

10 ore
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Modul de examinare: Examen: Studii de caz/teorie – scris (durata 3 ore).
Structura subiectelor: Studiu de caz din tematica cursului şi seminarului;
3 subiecte teoretice din tematica cursului.
Pondere procentuală în stabilirea notei finale: 60% nota la examen; 40% nota activitate pe parcurs.

Verificarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului prin teste/teme de control şi nota activitate pe parcurs:
- prezenţa la activitatea didactică - pondere 20%;
- 2 teme de casă cu studii de caz din tematica cursului - pondere 80% în nota activitate pe parcurs.
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5): Interes constant manifestat pentru însuşirea disciplinei. Cunoaşterea
noţiunilor fundamentale. Cunoaşterea minimală a noţiunilor de management al sistemelor informaţionale. Rezolvarea
parţială, dar corectă a subiectului de examen.
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10): Utilizarea logică şi creativă a noţiunilor disciplinei; Calculul unor
modele complexe. Rezolvarea in cadrul temelor de casa a unor aplicaţii complicate. Rezolvarea integrală şi corectă a
subiectului de examen
F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ
University of Alberta, Canada: www.engineering.ualberta.ca
Technical University of Hamburg: www.tu-harburg.de
Budapesti Müszaki Föiskola. www.bmf.hu,
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