
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare / Automatică și Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Ingineria Sistemelor / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Programarea vizuală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Loredana STANCIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Ș.l.dr.ing. Loredana STANCIU 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   1 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Opțională 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   4 din care:3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator   2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Nu este cazul 

4.2 de competenţe    Cunoştinţe de utilizarea a calculatorului și de programare (la nivel elementar) 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

   Laborator cu 15-20 calculatoare – Medii de programare specificate în curiculă, tablă 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei și comunicațiilor. 

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 
semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Competenţe 
transversale 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dobândirea noţiunilor de bază privind programarea vizuală, cu exemplificare în limbajele 
menționate. 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unei imagini de ansamblu asupra domeniului 

 Proiectarea şi implementarea unor aplicaţii utilizând diverse limbaje, tehnologii şi platforme de 
programare şi baze de date 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere în programarea vizuală 
1.1 Introducere și scurt istoric 

1.2 Strategii în programarea vizuală 

1.3 Clasificarea limbajelor de programare vizuală 

1.4 Teoria limbajelor de programare vizuală 

1.5 Problemele limbajelor vizuale 
1.6 Programarea vizuală și abstractizarea 
 

 
 
4 

Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

2. Modelare cu rețele Petri 
2.1 Introducere 
2.2 Descrierea rețelelor Petri 
2.3 Proprietăți ale rețelelor Petri 
2.4 Metode de analiză 
2.5 Exemple de utilizare și studii de caz 
2.6 Concluzii 
 

 
 
4 

3. Programare vizuală bazată pe calcul tabelar și reguli: AgentSheets 
3.1 Noţiuni introductive 
3.2 Descrierea limbajului 
3.3 Subtilități și moduri de utilizare 
3.4 Exemple și studii de caz 
3.5 Concluzii 
 

 
 
4 

4. Creare de lumi virtuale cu Alice 
4.1 Noțiuni introductive 
4.2 Descrierea limbajului 
4.3 Subtilități și moduri de utilizare 
4.4 Realizare de filme animate 
4.5 Realizare de jocuri 
4.6 Concluzii  
 

 
6 

5. Modelare cu SimMechanics 
5.1 Noțiuni introductive 

5.2 Crearea și realizarea modelelor 

5.3 Simularea modelelor 

5.4 Analiza rezultatelor 
5.5 Exemplu de modelare 
5.6 Conectarea la o lume virtuală 
 

 
4 

6. Aplicații mobile cu AppInventor 
6.1 Sistemul de operare Android 
6.2 Introducere în AppInventor. Scurt istoric 
6.3 Descrierea și utilizarea limbajului 
6.4 Capacități și limitări 
6.5 Exemple 
 

 
 
6 



 

 
Bibliografie    

1   S.K. Chang, Principles of Visual Programming Systems, (Ed.), Prentice Hall, 1990 
2   L.M.Surhone, M.T. Timpledon, S.F. Marseken, Visual Programming Language, BetaScript Publishing, 2010 
3   M. Burnett, A. Goldberg, T. Lewis, Visual-Object Oriented Programming, Manning Publications, Greenwich, CT, 1995 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Rețele Petri: introducere în limbaj 2 Expunere temă, discuţii, 
întrebări, rezolvare pe 
calculator a 1-2 probleme. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Rețele Petri: modelarea unui caz concret 2 

3. AgentSheets: introducere în limbaj 2 

4. AgentSheets: temă simplă 2 

5. AgentSheets: definirea și crearea unui joc 2 

6. Alice: introducere în limbaj 2 

7. Alice: realizarea unei lumi virtuale simple 2 

8. Alice: realizarea unei lumi virtuale complexe 2 

9. Realizarea și simularea unui model în SimMechanics 2 

10. Crearea unei lumi virtuale și conectarea modelului SimMechanics la ea 2 

11. AppInventor: introducere în limbaj 2 

12. AppInventor: realizarea unei aplicații mobile complexe 4 

13. Recuperări 2 

Bibliografie    
1   S.K. Chang, Principles of Visual Programming Systems, (Ed.), Prentice Hall, 1990 
2   L.M.Surhone, M.T. Timpledon, S.F. Marseken, Visual Programming Language, BetaScript Publishing, 2010 

3   M. Burnett, A. Goldberg, T. Lewis, Visual-Object Oriented Programming, Manning Publications, Greenwich, CT, 1995 

 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 Cunoştinţele şi abilităţile în domeniul programării oferite de conţinutul disciplinei aduc un plus viitorilor ingineri, 
îmbogăţindu-le bagajul de informaţii şi deprinderi pe care le-au dobândit deja la celelalte materii de programare din planul 
de învăţământ. 

 Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului solicită atât cunoştinţe de programare în general 
cât şi cunoştințe specifice (realizare de jocuri video)   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Examen grilă: 

 30 de întrebări cu 
caracter teoretic şi 
practic 

 fiecare întrebare are 
cinci posibile 
răspunsuri din care 
unul singur e corect 

Examinare în scris 66,67 % 

 

10.5 Seminar /laborator 

 

Teste de laborator pe parcursul 
semestrului, cu probleme 
asemănătoare cu cele studiate 
 

Media aritmetică a notelor obținute la 
teste. 

33,33 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 Modelarea cu rețele Petri a unui caz simplu  

 Crearea unui joc minimal în AgentSheets 

 Realizarea unei lumi virtuale simple în Alice 

 Realizarea unui model de simulare în SimMechanics 

 Realizarea unei aplicații simple în AppInventor 

 La examenul grilă sunt necesare pentru promovare răspunsuri corecte la 50% din întrebări  

 
 
 
 



 

11. Compatibilitate internaţională 

 University of Bahrain, Bahrain (http://staff.uob.edu.bh/files/541019643_files/ITBIS211_Course_Outline_2009-2010_2.pdf) 

 Lincoln University, USA, (http://www.lincoln.edu/math/syllabi/CSC-356.html) 

 University of Pittsburgh, USA (http://people.cs.pitt.edu/~chang/365/365.html) 

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

   Ș.l.dr.ing. Loredana STANCIU 

 

…………………….………..... 

Ș.l.dr.ing. Loredana STANCIU 

 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof.univ.dr.ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 

http://staff.uob.edu.bh/files/541019643_files/ITBIS211_Course_Outline_2009-2010_2.pdf
http://www.lincoln.edu/math/syllabi/CSC-356.html

