
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Automatică și 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 Automatică și Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologii Multimedia 

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l. dr. ing. Dorin Berian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Ș.l. dr. ing. Dorin Berian, Asist. dr. ing. Norbert Gal 

2.4 Anul de studiu 4 2.5 Semestrul 8 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 3 din care:3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 90 din care:3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 7 

Examinări 3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe      

 

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 

 Laboratoare cu 17-25 calculatoare, proiector, tablă, aplicațiile Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Audition, Adobe Premiere Pro și Adobe Flash. 

 

 

                                                           

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; 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale4 

 Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, 
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor. 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, 
a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi 
dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată. 

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

 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte 
economice şi manageriale. 

Competente 
transversale 

 Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer 
tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 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 

 Însuşirea cunoştinţelor teoretice și a deprinderilor practice necesare exploatării echipamentelor 
și aplicațiilor multimedia. 

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea modului de lucru cu aplicații profesionale pentru editare de imagini, editare audio şi 
video, creare de prezentări multimedia şi cursuri interactive. 

 Dezvoltarea creativității şi a abilității de dezvoltare a unui proiect multimedia cu mijloacele de 
implementarea specifice fiecărei aplicaţii ce le este prezentată, toate acestea folosind cele mai 
noi tehnologii multimedia. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere în Multimedia 
1.1. Ce este multimedia? 
1.2. Tipuri de informaţie 

2 Prelegere susţinută de 

prezentări PPT, conversaţii, 

explicaţii, exemplificări. 
2. Text 

2.1. Tracking şi kerning 
2.2. Fonturi 
2.3. Cărţi tradiţionale vs. cărţi electronice 

5 

3. Imagini 
3.1. Imagine şi animaţie 
3.2. Video 
3.3. Consideraţii privind culorile 

4 

4. Captarea imaginilor bitmap 
4.1. Camere fotografice 

4 

5. Sunet 
5.1. Dispozitive de interfaţare audio 

5 

6. Formate document 
6.1 Limbajul PostScript 
6.2. PDF 

2 

7. Formate imagine 
7.1. Formate pentru grafică vectorială 
7.2. Formate pentru grafică bitmap 

2 

8. Formate audio 
8.1. Formatul WAVE 
8.2. Formatul MP3 
8.3. Formatul AAC 
8.4. Aplicaţii software pentru editare audio 

2 

9. Formate video 
9.1. Standardul MPEG 
9.2. Formatul AVI 

2 

                                                           

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 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă. 

 

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


 

9.3. Aplicaţii pentru editare video 

Bibliografie 
1. Marshall McLuhan, Sa intelegem media. Extensiile omului, Editura Curtea Veche, 2011. 
2. Tay Vaughan, Multimedia – ghid practic, Editura Teora, 2003 
3. Vic Costello, Susan Youngblood, Norman Youngblood, Multimedia Foundations: Core Concepts for Digital Design, 
Focal Press, Waltham, USA, 2012 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Utilizarea aplicațiilor pentru grafică vectorială. Adobe Illustrator. 2 Expunerea modului de lucru cu 
aplicațiile multimedia, 
implementarea de către studenți 
a unei creații multimedia pornind 
de la o temă propusă. 
 

2. Utilizarea aplicațiilor pentru grafică bitmap. Adobe Photoshop. 2 

3. Utilizarea aplicațiilor pentru editare audio. Adobe Audition. 2 

4. Utilizarea aplicațiilor pentru editare video. Adobe Premiere Pro. 2 

5. Utilizarea aplicațiilor pentru crearea de animații. Adobe Flash. 2 

6. Utilizarea combinată a aplicațiilor multimedia pentru realizarea unui 
proiect de complexitate medie. 

2 

7. Recuperări. 2 

Bibliografie 
1. Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5 Classroom in a Book, Adobe Press, San Jose, California, USA, 2010. 
2. Echipa Adobe Systems, Adobe Photoshop CS5, Editura Teora, 2010. 
3. Adobe Creative Team, Adobe Audition 2.0 Classroom in a Book, Adobe Press, San Jose, California, USA, 2006. 
4. Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS5 Classroom in a Book, Adobe Press, San Jose, California, USA, 
2010. 
5. Echipa Adobe Systems, Adobe Flash CS3 Professional, Editura Teora, 2008. 

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

 Cunoştinţele de editare multimedia sunt importante pentru cei care doresc să lucreze în domeniu (web design, game 
design, publicitate, studiouri de producție audio sau video etc.). 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

Rezolvarea unui test grilă Examinare scrisă 50%   

10.5 Seminar /laborator Implementarea unei creații 

multimedia pe baza temei 

propuse în lucrările de 

laborator. 

Evaluarea produsului final (complexitate, 
originalitate, impact produs) 

45% 

Prezența Evidența prezenței 5% 

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

 Utilizarea aplicațiilor multimedia (editare de imagini vectoriale și bitmap, editare audio și video, crearea de animații și 
interactivitate) pentru crearea de conținut multimedia de complexitate redusă și medie. 

 Rezolvarea corectă a cel puțin jumătate din întrebările din testul grilă. 

11. Compatibilitate internaţională 

 Illinois Institute of Technology: http://multimedia.rice.iit.edu/syllabus.html 

 Duke University: http://www.duke.edu/web/multimedia/curriculum/scienceandmultimedia.pdf 

 Indiana University – Purdue University – Indianapolis: http://www.cs.iupui.edu/~vkilmer/n351/index.html 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

 Ș.l. dr. ing. Dorin BERIAN Asist. dr. ing. Norbert GAL 

    

…………………….……… 

 

…………………….……… 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Prof. dr. ing. Ioan SILEA 

    

………………..………………….……… 

 

 

http://multimedia.rice.iit.edu/syllabus.html
http://www.duke.edu/web/multimedia/curriculum/scienceandmultimedia.pdf
http://www.cs.iupui.edu/~vkilmer/n351/index.html

