
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea de Automatică şi Calculatoare  

1.3 Catedra  - 
1.4 Domeniul de studii(denumire/cod4)  Ingineria sistemelor/ 20.60.10.220.10  

1.5 Ciclul de studii Licenţă   

1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea 

Automatică şi Informatică Aplicată/ L 20.60.10.220.10 / Inginer   

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Modelare software. UML. XML  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs  Conf. dr. ing. DRĂGAN FLORIN 

2.3 Titularul activităţ ilor de seminar  As.ing. VOIŞAN EMIL  

2.4 Anul de studiu  IV  2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei  
Opţională  

 

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 învăţ ământ 90   din care:3.5 curs 28   3.6 seminar/laborator 14   
Distribuţ ia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţe 18  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren 18   

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri 12  
Tutoriat 7   
Examinări 3   
Alte activităţ i       
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) 

                                                           

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 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 707 / 18.07.2012. 



 

4.1 de curriculum   Nu este cazul  

4.2 de competenţe     

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală curs   

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator  (calculatoare, software adecvat)   

 

 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale5 

 Utilizarea de cunoştinţe dematematică, fizică,tehnicamăsurării, grafică tehnică, ingineriemecanică, 
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor. 

 Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor,tehnologia informaţieisi comunicatiilor. 
 Utilizarea fundamentelor automaticii, ametodelor demodelare,simulare, identificare şi analiză a 

proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 
 Proiectarea, implementarea,testarea, utilizarea şimentenanţa 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 şistructurilor de conducere automata, utilizând 
principii demanagement de proiect,medii de programare şitehnologii bazate pemicrocontrolere, 
procesoare de semnal, automate programabile,sisteme încorporate.  

 Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie,marketing, afacerisi asigurare a calitatii, în contexte 
economice şimanageriale. 

  

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea, în contextulrespectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv 
transfertehnologic), ametodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor 
codului de etică profesională în cadrul proprieistrategii demuncă riguroasă, eficientă şiresponsabilă 

 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 de cunoştinţe privind modelarea software 

7.2 Obiectivele specifice   Crearea de competenţe necesare modelării datelor (XML) sau programelor (UML)  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţ ii 
1. Introducere. Fundamentele XML. Sintaxa. 
 
 

 Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet), 
conversaţie  

 6 ore   

 2. Definiţiile tipurilor documentului XML. Zone de nume XML 
 
.    

 Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet), 
conversaţie 

4 ore     

3. Scheme XML.  
 
  

Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet), 
conversaţie   

 6 ore   

4. Limbajul unificat de modelare UML. Definiţii şi concepte.  Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 

6 ore   

                                                           

5 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


 

Diagrame. 
   

electronic pe Internet), 
conversaţie   

5. Integrarea XML cu alte tehnologii. Utilizarea facilităţilor 
server-side 
 

 

 Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet  

 2 ore    

6. Design patterns . 
 
. 

 

 Expunere utilizând material 
tipărit (disponibil şi în format 
electronic pe Internet  

 4 ore    

. 
 

  

        

         
         
         
         
         
         
         
         
Bibliografie    
1. Hassan Gomaa. – Software Modeling and Design: UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures, Cambridge Univ. 

Press 2011 
2. Benjamin Lieberman - The Art of Software Modeling, Aubach Publications 2010 

3. David Carlson -  Modeling Xml Applications With Uml, Addison Wesley Publishing, 2007. 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţ ii 
1. Introducere in XML si DTD . Introducere in XSL - XPath şi XSLT . 

XPath - expresii de cale şi funcţii de bază . 
 

 

 

 Exemple, studii de caz, 
problematizare, validare  

8 ore   

2. Instructiuni de bază XSLT. Procesare condiţionată in XSLT. 
Sortare documente . Instrucţiuni de procesare. Schimbarea ieşirii 
unei procesări XSLT . 
 
 

 

 Exemple, studii de caz, 
problematizare, validare 

 6 ore   

3. Lucrul cu şabloane (templates). Importarea/includerea şabloanelor 
. Crearea de atribute in XSLT . 
 

 
 

 Exemple, studii de caz, 
problematizare, validare 

 6 ore   

4. Modelare UML  
 

 

Exemple, studii de caz, 
problematizare, validare 

 8 ore   

         



 

         
         
  
  

      

          
Bibliografie   
1. Hassan Gomaa. – Software Modeling and Design: UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures, Cambridge Univ. 

Press 2011 
2. Benjamin Lieberman - The Art of Software Modeling, Aubach Publications 2010 

3. David Carlson -  Modeling Xml Applications With Uml, Addison Wesley Publishing, 2007. 

4. *** - Documentaţie online   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Multe firme angajatoare, in special din domeniul proiectării sau dezvoltării software solicită absolvenţilor cunoştinţe de 
programare specifice celor utilizate la curs.  

 Compatibilitate internaţională: 

 Compatibilitate internaţională:  

 Geneva University: UML and XML http://www.cui.unige.ch/isi/cours/XML/From-UML-to-XML.pdf 

 University of Helsinki: Methods for Software Engineering http://www.cs.helsinki.fi/u/jviljama/otm/index.en.html 

 University of Copenhagen: Process and Data Modelling 
http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=347004&mode= 
search&semester_id=293157&lang=en&print_friendly_p=t&goto=1175126528.000 

 

  

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Obţinerea notei minime (5) de 
promovare a examenului scris   

 Examen Scris; Durata: 2 ore 

Test cu 10 subiecte de tip aplicativ   
2/3   

         
10.5 Seminar /laborator Promovare activitate aplicativă 

laborator (pe parcurs)/proiect –
nota minimă 5   

 Teste laborator+ predare/susţinere teme 
de casă  

 1/3  

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

 Obţ inerea notei minime (5) de promovare a examenului scris  +  promovare activitate aplicativă laborator (pe parcurs) ş i proiect.   
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
15.09.2013   …………………….……… …………………….……… 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   ………………..………………….……… 

 

http://www.cui.unige.ch/isi/cours/XML/From-UML-to-XML.pdf
http://www.cs.helsinki.fi/u/jviljama/otm/index.en.html
http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=347004&mode

