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A. OBIECTIVELE CURSULUI 

1. Asigurarea cunoaşterii elementelor limbajului Java şi a mediului de programare Eclipse. 

2. Asigurarea cunoaşterii aspectelor limbajului Java aferente orientării pe obiecte. 

3. Asigurarea cunoaşterii aspectelor limbajului Java aferente concurenţei. 

4. Asigurarea competenţei de a dezvolta aplicaţii Java în conceptul de programare orientată pe obiecte. 

5. Asigurarea competenţei de a dezvolta aplicaţii Java în conceptul de programare concurentă cu 

multithreading. 

6. Asigurarea competenţei de a dezvolta aplicaţii Java cu interfeţe grafice -inclusiv aplicaţii web -, în 

conceptul de programare orientată pe evenimente.  
7. Asigurarea competenţei de a dezvolta aplicaţii Java  cu baze de date MySQL 
 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI 

1. Consideraţii introductive: istoricul şi caracteristicile limbajului Java, medii de programare Java (2 

ore). 

2. Prezentarea limbajului Java: alfabet, cuvinte rezervate, identificatori, operatori, constante, 

variabile, expresii, instrucţii (2 ore). 

3. Orientarea pe obiecte în Java: noţiunile de clasă, metodă, câmp şi obiect, clasa Object, clase 

înfăşurătoare, ierarhii de clase, crearea obiectelor, distrugerea obiectelor, specificatorii de 

accesibilitate a metodelor şi variabilelor, conversiile de tip, supraîncărcarea şi redefinirea metodelor, 

variabile şi metode statice, clase abstracte, interfeţe, vectori (6 ore). 

4. Excepţiile Java: mecanismul excepţiilor, principalele excepţii, formele instrucţiilor try-catch, 

exemple de generare şi tratare de excepţii (2 ore). 

5. Fire de execuţie în Java: noţiunea de fir de execuţie, crearea firelor de execuţie, sincronizarea 

firelor de execuţie, prioritizarea firelor de execuţie (2 ore). 

6. Proiectarea interfeţelor grafice în Java: utilizarea bibliotecii Swing, lucrul cu diverse componente 

JFrame, JTextField, JLabel, JComboBox, JRadioButton, JButton, etc. Ascultarea evenimentelor şi 

tehnici de programare cu orientare pe evenimente. Lucrul cu diferiţi gestionari de componente (6 ore). 

7. Java Database Conectivity (JDBC) şi MySQL –lucrul cu SGBD-ul MySQL 5.5, crearea bazelor 

de date şi a tabelelor, conectarea din Java la MySQL şi executarea unor comenzi SQL, de tip 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Lucrul cu actualizări programatice (2 ore) 

 8. Colecţii de obiecte – Interfeţe (Collection, Set, List, etc), implementări (HashSet, ArrayList, etc) şi 

algoritmii (pentru ordonarea colecţiilor, dereminarea valorii minime, căutarea unui element) (2 ore) 



 

9. Servleturi şi Java Server Pages (JSP) –Noţiunea de servlet, structura de bază a unui servlet, 

execuţia servleturilor, ciclul de viaţă al unui servlet, clasa HttpServlet. JSP-uri: crearea unei pagini 

JSP, comentarii, directive, declaraţii, expresii, scriplet-uri   (2 ore) 

10. Procesarea documentelor XML -  structura unui document XML, procesarea documentelor XML 

cu ajutorul SAX (Simple API for XML Parsing) şi cu ajutorul DOM (Document Object Model) (2 ore) 
  
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (LABORATOR, SEMINAR, PROIECT) 

Aplicaţiile de laborator tratează temele prezentate în curs. În primele 6 săptămâni de laborator se realizează 
aplicaţii consolă, iar în săptămânile următoare aplicaţii cu interfaţă grafică.  
 

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE 

• Curs: expunere, explicaţie, exemplu, demonstraţie, analiză comparativă, studiu de caz, problematizare, 
conversaţie) 
• Laborator: explicaţie, exemplu, demonstraţie, problematizare, conversaţie 
 

E. PROCEDURA DE EVALUARE 

Evaluarea se face prin examen scris, cu durata de 90 de minute. Subiectele sunt unele grilă altele sunt întrebări la 

care studenţii trebuie să răspundă pe scurt. Ele sunt stabilite astfel încât să acopere întreaga materie predată. 

Unele dintre subiecte sunt teoretice, altele aplicative. Ponderile cu care intervin examenul, respectiv activitatea 

pe parcurs în nota finală sunt egale. Nota la activitatea pe parcurs se obţine ca medie la două teste pe calculator, 

plus sau minus un bonus de activitate.  

 

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 

1. Massachusetts Institute of Technology 
2. Carnegie Mellon University from Pittsburgh 
3. L'Université Pierre et Marie Curie de Paris 
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