PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
valabil începând cu anul universitar 2018-2019

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Programul de studii universitare de masterat: SISTEME AUTOMATE AVANSATE
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1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII SISTEME AUTOMATE AVANSATE
Misiunea programului de studiu de masterat specializarea Sisteme Automate Avansate este pregătirea de specialişti şi cercetători în domeniul sistemelor automate
avansate, de a ridica la un nivel superior activitatea de cercetare din acest domeniu, lărgirea orizontului de cunoaştere a absolvenţilor cu studii superioare din domeniul
Ingineria Sistemelor prin acumularea de cunoştinţe noi de maximă actualitate, atât de necesare în practică.
2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII SISTEME AUTOMATE AVANSATE

l
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu;
pregătirea pentru întocmirea şi gestionarea execuţiei de proiecte în domeniul automaticii şi informaticii aplicate, precum şi în domenii conexe;
cunoaşterea vederii artificiale şi a prelucrării numerice a imaginilor;
cunoaşterea sistemelor avansate de acţionare electrică şi a modului de proiectare asistată de calculator a acestora;
configurarea şi implementarea sistemelor de reglare aferente acţionărilor electrice;
pregătirea în conducerea roboţilor şi a sistemelor automate de fabricaţie;
cunoaşterea metodelor de conducere inteligentă a proceselor;
cunoaşterea sistemelor de control hibride;
pregătirea în domeniul ingineriei calităţii sistemelor automate;
pregătire în domeniul comunicaţiilor şi reţelelor;
formarea unor cadre didactice tinere, în conformitate cu cerinţele învăţământului superior actual românesc şi mondial;
deschiderea orizontului profesional prin cooperare cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;
crearea unor oportunităţi de cooperare cu unităţi economice - în vederea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice;
stimularea activităţilor creative prin impulsionarea participării la manifestări ştiinţifice;
publicarea celor mai reuşite realizări şi proiecte, în reviste de prestigiu;
abilităţi de lucru în echipă, cooperare interdisciplinară, competenţe manageriale;
adaptarea continuă a acestei forme de învăţământ la necesităţile reale a le ştiinţei, tehnicii şi economiei româneşti, prin adoptarea unui plan flexibil în concordanţă
cu cerinţele de pregătire postuniversitară.

3. COMPETENŢE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR
Competenţe profesionale
C1. Proiectarea, implementarea şi utilizarea sistemelor, a reţelelor industriale.
C2. Proiectarea structurilor de conducere, sisteme de conducere distribuite, metode inteligente de conducere a proceselor, sisteme de control hibride, competenţe privind
controlul avansat al proceselor neconvenţionale.
C3. Implementarea sistemelor de conducere, structuri software pentru aplicaţii de conducere în timp real, interfeţe om-maşină, vedere artificială, sisteme automate de
fabricaţie.
C4. Configurarea şi implementarea sistemelor de conducere aferente acţionărilor electrice, acţionărilor electrice avansate.
C5. Întocmirea şi gestionarea execuţiei de proiecte în domeniul automaticii şi informaticii aplicate, precum şi în domenii conexe, managementul proiectelor, aplicarea de
cunoştinţe de legislaţie în ingineria calităţii sistemelor automate.
C6. Utilizarea tehnologiilor de programare şi a tehnologiilor WEB.
Competenţe transversale
CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (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.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor şi atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
4. FINALITĂŢI
Absolvenţii programului de studii universitare de masterat vor accesa următoarele ocupaţii posibile conform Clasificării Ocupaţiilor din România - ISCO - 08.
Inginer automatist - 214402;
Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare - 214419;
Administrator de reţea de calculatoare (inginer de sistem) - 213902;
Administrator baze de date - 213903;
Inginer de sistem software - 213905;
Manager proiect informatic - 213906;
Specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale - 214429;
Asistent de cercetare în automatică - 251418;
Programator - 3102;
Proiectant sisteme informatice - 213103;
Cercetător în automatică - 215238;
Inginer de cercetare în automatică - 215239;
Inginer de cercetare în comunicaţii - 215227;
Inginer de cercetare în calculatoare - 215236;
Inginer de cercetare roboţi industriali - 215134
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT**
Anul de studiu I

Cod

Discipline*

Sem. I
[ore / săptămână]

Tip
C

S

L

P

Total ore
/ sem.

Felul
verif.

Credite

SI
Condi[ore /
ţionări
sem.]

OBLIGATORII IMPUSE
IETI-0477

Tehnologii Internet

DAP

2

-

2

-

56

Ex

6

IETI-0411

Acţionări electrice avansate

DAP

2

-

1

-

42

Ex

5

88

IETI-0058

Managementul securităţii informaţiei

DSI

2

-

-

2

56

Ex

6

100

IETI-0037

Practică I

Vp

DAP
TOTAL

-

-

-

-

12

6

-

3

2

166

100

8

196

25

484
88

OBLIGATORII OPŢIONALE
IETI-0455

Sisteme automate de fabricaţie

DAP

2

-

1

-

42

Ex

5

IETI-0452

Roboţi mobili. Arhitectură şi aplicaţii software

DAP

2

-

1

-

42

Ex

5

88

2

-

1

-

42

5

88

TOTAL

Cod

Discipline*

Sem. II
[ore / săptămână]

Tip
C

S

L

P

Total ore
/ sem.

Felul
verif.

Credite

SI
Condi[ore /
ţionări
sem.]

OBLIGATORII IMPUSE
IETI-0437

Metode inteligente de conducere a proceselor

DAP

2

-

-

2

56

Ex

5

IETI-0483

Vedere artificială şi prelucrarea imaginilor

DAP

2

-

2

-

56

Ex

5

74

IETI-0420

Controlul avansat al proceselor neconvenţionale

DAP

1

-

-

1

28

Ex

5

102

IETI-1109

Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică

DSI

1

-

-

-

14

Vp

2

38

IETI-0038

Practică II

DAP

-

-

-

-

11

Vp

8

197

6

-

2

3

165

25

485
74

TOTAL

74

OBLIGATORII OPŢIONALE
IETI-0450

Reţele industriale

DAP

2

-

2

-

56

Ex

5

IETI-0446

Proiectarea interfeţelor om-maşină

DAP

2

-

2

-

56

Ex

5

74

2

-

2

-

56

5

74

TOTAL

Legendă: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu individual); S - Seminar; L - Lucrări practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;
DAP - Disciplină de Aprofundare; DSI - Disciplină de Sinteză; DCA - Disciplină de Cunoaştere Avansată; OU - Opţiunea Universităţii;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; A/R- Admis/Respins; Credite - numar credite ECTS;
SI - Studiu individual.

Director departament ,
Prof.dr.ing. Helga SILAGHI

RECTOR,
Prof. univ. dr. BUNGĂU Constantin

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. GORDAN Ioan Mircea
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT**
Anul de studiu II

Cod

Discipline*

Sem. III
[ore / săptămână]

Tip
C

S

L

P

Total ore
/ sem.

Felul
verif.

Credite

SI
Condi[ore /
ţionări
sem.]

OBLIGATORII IMPUSE
IETI-0989

Proiecte tehnologice inovative

DSI

2

-

-

1

42

Ex

5

IETI-0428

Ingineria calităţii sistemelor automate

DSI

2

-

2

-

56

Ex

5

74

IETI-0464

Sisteme de control hibride

DAP

2

-

-

2

56

Ex

6

100

IETI-0946

Tehnica dezvoltării proiectelor

DSI

1

-

-

2

42

Ex

6

114

IETI-0039

Practică III

DAP

-

-

-

-

12

Vp

8

196

7

-

2

5

208

30

572

TOTAL

Cod

Discipline*

Sem. IV
[ore / săptămână]

Tip
C

S

L

P

Total ore
/ sem.

Felul
verif.

Credite

88

SI
Condi[ore /
ţionări
sem.]

OBLIGATORII IMPUSE
IETI-0906

Cercetare ştinţifică pentru elaborarea disertaţiei

DAP

-

-

-

16

224

Vp

20

IETI-0908

Elaborarea disertaţiei

DAP

-

-

-

10

140

Vp

10

120

-

-

-

26

364

30

416

TOTAL

296

Legendă: C - Curs (pentru IFR - Coordonare studiu individual); S - Seminar; L - Lucrări practice (laborator); P - Proiect; SI - Studiu Individual;
DAP - Disciplină de Aprofundare; DSI - Disciplină de Sinteză; DCA - Disciplină de Cunoaştere Avansată; OU - Opţiunea Universităţii;
Felul verif. - felul verificarii/forma de verificare; Ex. - examen; Cv. - colocviu; Vp. - verificare pe parcurs; Pr. - proiect; A/R- Admis/Respins; Credite - numar credite ECTS;
SI - Studiu individual.

Director departament ,
Prof.dr.ing. Helga SILAGHI

RECTOR,
Prof. univ. dr. BUNGĂU Constantin

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. GORDAN Ioan Mircea
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I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER
Număr credite alocate, conform legislaţiei: 120
1.
2.
3.
4.
5.
6.

110 credite pentru disciplinele obligatorii impuse;
10 credite pentru disciplinele obligatorii opţionale;
24 credite la practică incluse în numărul celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1 şi pct.2;
10 credite pentru elaborarea lucrării de disertaţie (incluse în numărul celor alocate disciplinelor obligatorii de la pct.1);
10 credite pentru susţinerea examenului de disertaţie.
10 credite alocate examenului de disertatie, constând în prezentarea si susţinerea disertatiei.

II. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR (în număr de săptămâni)

Anul
Anul I
Anul II

Activităţi didactice
sem. I
sem. II
14
14

14
14

Iarnă
3
3

Restanţe
Iarnă
1
1

Sesiuni de examene
Vară
Restanţe
Vară
3
1
3
1

Restanţe
Toamnă
2
2

Practică*

Iarnă

-

2
2

III. NUMĂRUL ORELOR LA DISCIPLINELE OBLIGATORII (IMPUSE ŞI OPŢIONALE): 1001
ANUL
Anul I
Anul II
Nr. crt.
1
2

Nr. crt.
1
2

Disciplina
Obligatorii impuse
Obligatorii opţionale
TOTAL
Disciplina
De aprofundare
De sinteza
TOTAL

SEMESTRUL I
14
14
Nr.de ore
An I
An II
630
728
98
0
728
728
Nr.de ore
An I
An II
658
588
70
140
728
728

SEMESTRUL II
15
26

Total
Ore

Standard ARACIS
(min/max) %

%
1358
98
1456

93,27
6,73
100

Total
Ore

Standard ARACIS
(min/max) %

%
1246
210
1456

85,58
14,42
100

Vacanţă
Primăvară Vară
1
1

12
12

IV. PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII (IMPUSE +OPŢIONALE) + FACULTATIVE:
Discipline obligatorii impuse: 93,27%, număr de ore: 1358 ore
Discipline obligatorii opţionale: 6,73%, număr de ore: 98 ore
Discipline de aprofundare: 85,58%, număr de ore: 1246 ore
Discipline de sinteză: 14,42%, număr de ore: 210 ore
Raportul nr. ore curs/aplicaţii: 322/280 = 1,15
Total ore discipline obligatorii (impuse+opţionale): 1456 ore
V. FLEXIBILITATEA PROCESULUI EDUCAŢIONAL
Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale şi facultative. Disciplinele opţionale sunt propuse pentru semestrele 1 ÷ 4 şi sunt grupate în
discipline opţionale sau pachete opţionale. Din fiecare pachet de discipline optionale studentul alege una care devine obligatorie. Această activitate se desfasoară înainte de
începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale.

VI. EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII ( DISERTAŢIE)
1.
2.
3.

Comunicarea temei disertaţiei: semestrul 3;
Elaborarea disertaţiei: semestrul 4;
Susţinerea disertaţiei: iulie, septembrie, februarie.

VII. UN PUNCT DE CREDIT NECESITĂ UN TOTAL DE 26 ORE/SEMESTRU DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI INDIVIDUALĂ

VIII. DISTRIBUIREA CREDITELOR PE COMPETENŢE (TABELE RNCIS - Grila 1*)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Disciplina **
Tehnologii Internet
Acţionări electrice avansate
Managementul securităţii informaţiei
Practică I
Sisteme automate de fabricaţie
Roboţi mobili. Arhitectură şi aplicaţii software
Metode inteligente de conducere a proceselor
Vedere artificială şi prelucrarea imaginilor
Controlul avansat al proceselor neconvenţionale
Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică
Practică II
Reţele industriale
Proiectarea interfeţelor om-maşină
Proiecte tehnologice inovative
Ingineria calităţii sistemelor automate
Sisteme de control hibride
Tehnica dezvoltării proiectelor
Practică III
Cercetare ştinţifică pentru elaborarea disertaţiei
Elaborarea disertaţiei

Sem.

Număr
credite

I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
IV

6
5
6
8
5
5
5
5
5
2
8
5
5
5
5
6
6
8
20
10

C1

C2

Competenţe
profesionale
C3
C4

C5

C6
4

4
5
2

2

2

4
4
4
4
4
2
4

2

2

2

4
1
3
4

2

2
2

2
2

2

4
2
2

2

Competenţe
transversale
CT1
CT2
CT3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
4
5
5

Legendă: C1 ÷ C5 sau C6 - Competenţe profesionale; CT1 ÷ CT3 - Competenţe transversale
* Se va utiliza Grila 1 (G1) care prezintă variantele: G1L si G1M corepunzătoare ciclurilor de studii de licenţă şi masterat, în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5703 /
18.10.2011.
** Se vor trece toate disciplinele din Planul de Învăţământ

GRILA 1 - "Descrierea domeniului / programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale"
Competenţe C1
profesionale
Descriptori de
nivel ai
elementelor

Proiectarea,
implementarea şi
utilizarea sistemelor
de comunicaţii, a
reţelelor industriale.

structurale ale
competenţelor
profesionale

CUNOŞTINŢE
1. Cunoaşterea,
înţelegerea
conceptelor,
teoriilor şi
metodelor de bază
ale domeniului şi
ale ariei de
specializare;
utilizarea
adecvată a
limbajului specific
în comunicarea cu
medii profesionale
diferite

C1.1

C2

C4

C5

C6

Proiectarea
Implementarea
structurilor de
sistemelor de
conducere,
conducere,
sisteme de
structuri software
conducere
pentru aplicaţii de
distribuite,
conducere în timp
metode inteligente real, interfeţe omde conducere a
maşină, vedere
proceselor,
artificială, sisteme
sisteme de control automate de
hibride,
fabricaţie.
competenţe
privind , controlul
avansat al
proceselor
neconvenţionale.

Configurarea şi
implementarea
sistemelor de
conducere aferente
acţionărilor
electrice, acţionările
electrice avansate

Întocmirea şi
gestionarea
execuţiei de
proiecte în
domeniul
automaticii şi
informaticii
aplicate precum şi
în domenii
conexe,
managementul
proiectelor,
aplicarea de cunoş
tinţe de legislaţie
în ingineria
calităţii sistemelor
automate.

Utilizarea
tehnologiilor de
programare şi a
tehnologiilor WEB.

C2.1

C3.1

C4.1

C5.1

C6.1

Identificarea
concepte lor
fundamentale ale
teoriei sistemelor,
ingi neriei reglării
automa te, a
principiilor de ba
za din modelare şi
si mulare, precum
şi a metodelor de
analiza a
proceselor, în
scopul explicării
problemelor de
baza din domeniu.

Definirea cu ajutorul
principiilor de
funcţio nare şi
proiectare, a
cerinţelor
standardelor
aplicabile şi a
metode lor de
implementare,
testare, mentenanţă
şi exploatare a
echipa mentelor
folosite în aplicaţiile
de automati că.

Identificarea
metodelor şi
tehnicilor de
analiză şi evaluare
a produse lor, a
elementelor de
design, precum şi
a principiilor de
manage ment,
marketing şi de
inginerie a
calităţii, aplicabile
în activităţi
inginereşti.

Identificarea
tehnologiilor de
programare
specifice dezvol
tării de aplicaţii in
automatica şi
informatică apli
cată.

C3.2

C4.2

C5.2

C6.2

Explicarea si
interpre tarea
problemelor de
automatizare a
unor tipuri de
procese prin
aplicarea
fundamen telor
automaticii,a me
todelor de
modelare,
identificare,
simulare şi analiza
a proceselor,
precum şi a
tehnicilor de
proiectare asistată
de calculator.

Explicarea şi
interpre tarea
metodelor de pro
iectare,
implementare,
testare, utilizare şi
mentenanţă a
sistemelor avansate
de acţionare
electrică

Interpretarea
documen taţiei
specifice organi
zării procesului de
exe cuţie şi
implementare a
proiectelor de
sisteme automate
şi a aplica ţiilor de
informatică.

Utilizarea
argumentată a
conceptelor din in
formatică şi
tehnologia
calculatoarelor în
re zolvarea de
probleme bine
definite din ingi
neria sistemelor şi
în aplicaţii ce
impun uti lizarea
de hardware şi
software în
sisteme in
dustriale sau în
sisteme
informatice

C3.3

C4.3

C5.3

C6.3

Rezolvarea unor
tipuri de probleme
de condu cere
prin: folosirea de
metode şi principii
de modelare,
elaborarea de
scenarii de simula
re, aplicarea de
metode de
identificare şi de
analiză a unor
procese (inclusiv
procese teh
nologice) şi
sisteme.

Rezolvarea de
proble-me practice
de monito rizare si
conducere au
tomată a sistemelor
de acţionare
electrică.

Elaborarea de
docu mentaţie
tehnică (pro iecte)
corect funda
mentată din punct
de vedere
managerial şi
legislativ pentru
pro bleme binedefinite din
ingineria
sistemelor.

Selectarea
tehnologii lor şi
echipamentelor
adecvate
destinaţiei
sistemelor
automate,
aplicaţiilor
informatice şi
condiţiilor de
explo atare.

C3.4

C4.4

C5.4

C6.4

Evaluarea
performan ţelor
sistemelor auto
mate, a punctelor
tari şi punctelor
slabe ale proiec
telor, a
consistenţei

Evaluarea prin
monito rizare,
diagnoză, anali ză
de date experimen
tale, în concordanţă
cu standarde
specifice de
performanţă a

Aprecierea măsurii Selectarea şi
şi modului în care evaluarea în
diferi tele activităţi calitate de
şi docu mentaţii
utilizator, de
au fundamen tare software dedicat
legislativă, eco
şi mijloace de
nomică,
proiectare asistata
managerială şi de de calculator

Demonstrarea

Descrierea
funcţionării şi a
structurii sisteme
conceptelor şi
lor de calcul,
reţelelor de
comunicaţii şi apli
principiilor teoretice
caţiilor acestora în
şi
in gineria
sistemelor folo
sind cunoştinţe
practice ale
referi toare la
proiectarii
limbaje, medii şi
sistemelor de
tehnologii de
comunicaţii, a
reţelelor industriale. progra mare,
ingineria progra
mării şi
instrumente
specifice
(algoritmi,
scheme, modele,
proto coale etc.).
C1.2
C2.2

2. Utilizarea
cunoştinţelor de
specialitate
pentru explicarea Folosirea de teorii şi Utilizarea
argumentată a
şi interpretarea
conceptelor din in
unor situatii noi,
instrumente
formatică şi
in contexte mai
specifice
tehnologia
largi asociate
calculatoarelor în
domeniului
re zolvarea de
pentru explicarea
probleme bine
definite din ingi
structurii sistemelor neria sistemelor şi
în aplicaţii ce
de comunicaţii, a
reţelelor industriale impun uti lizarea
de hardware şi
software în
sisteme in
dustriale sau în
sisteme
informatice.
ABILITĂŢI
3. Utilizarea
C1.3
C2.3
integrata a
aparatului
Rezolvarea
Rezolvarea de
conceptual si
probleme lor uzuale proble me uzuale
metodologic, in
din
dome
niul
din dome niul
conditii de
ingineriei sisteme
ingineriei sisteme
informare
lor prin identificarea lor folosind
incompleta,
de tehnici, principii, concepte ale
pentru a rezolva
probleme/situaţii me tode adecvate şi ştiinţei calculatoa
prin aplicarea
relor şi tehnologiei
noi
matematicii, cu
in formaţiei
accent pe metodele referitoare la
de calcul numeric. utilizarea de
software dedicat
şi de mijloace de
proiectare asistata
de calculator
(CAD) şi la
adaptarea şi
extinde rea
acestora.
4. Utilizarea
C1.4
C2.4
pertinentă de
criterii şi metode
Aprecierea
Selectarea şi
de evaluare,
potenţialu lui,
evaluarea în
pentru a aprecia
calitate de
calitatea, meritele avantajelor şi dez
avantajelor unor
utilizator, de
şi limitele unor
meto
de
şi
procedee
software dedicat
procese,
din
do
meniul
şi mijloace de
programe,
proiectare asistata
proiecte, concepte ingineriei siste
melor, a nivelului de de calculator
şi metode

C3

.

.

documentare
ştiinţifică al
proiectelor si al con
sistenţei aplicaţiilor
fo losind tehnici
matema tice si alte
metode ştiinţifice

(CAD) pentru
aplicaţii din
ingineria sisteme
lor,
calculatoarelor,
tehnologia
informaţiei şi
comunicaţiilor.
C2.5

5. Elaborarea de
proiecte
profesionale cu
utilizarea unor
principii şi metode
consacrate în
domeniu

C1.5

Standarde
minimale de
performanţă
pentru evaluarea
competenţei:

Standard minimal: Standard
minimal:

Elaborarea de
Folosirea
proiecte în domeniul proiectării
ingineriei
hardware
sistemelor,
software integrate
selectând şi aplicând (co-design) şi a
metode mate matice ingineriei
şi alte metode
programă rii ca
ştiinţifice specifice
metodologii de
domeniului.
dezvoltare,
inclusiv in vederea
unei modelari la
nivel de sistem.

Selecţia şi utilizarea
independentă a
meto delor şi
algoritmilor în văţaţi
pentru situaţii tip
cunoscute precum şi
finalizarea de
calcule (analitice şi
numerice) cu
mărimi fizice.

Utilizarea
conceptelor şi
instrumentelor din
ştiinţa
calculatoarelor şi
tehnologia
informa ţiei si
comunicatiilor
pentru rezolvarea
de probleme
specifice ingineriei
Mijloc de validare: sistemelor.
Teme, referate şi
Mijloc de
proiecte individuale validare:
Teme, referate şi
proiecte
individuale

metodelor şi funda activită ţilor de
asigurare a
mentărilor
proiectare, im
calităţii.
teoretice.
plementare, testareva lidare, exploatare
şi mentenanţă a
sistemelor de
acţionare electrică.
C3.5

C4.5

C5.5

Configurarea şi
Elaborarea şi imple Organizarea şi
imple mentarea
mentarea de
condu cerea de
sistemelor de
proiecte tehnice
activităţi spe cifice
conducere a proce pentru sisteme
domeniului siste
selor industriale, automate şi
melor automate şi
ro boţilor şi liniilor informati ce, care
in formaticii
de fabricaţie
înglobează
aplicate, in
flexibile, precum echipamente ale
cluzând execuţia
şi alegerea
sistemelor de
pro iectelor, în
echipamentelor,
acţionare electrică. condiţii de
acorda rea şi
respectare a
punerea în func
cerinţelor legale şi
ţiune a structurilor
manageriale.
afe rente.
Standard
Standard minimal: Standard
minimal:
minimal:
Selecţia şi utilizarea
Analiza,
de echipamente
modelarea,
numerice şi
identificarea
analogice, inclusiv
procese lor,
de reţele de
simularea şi pro
calculatoa re
iectarea
destinate aplicaţiilor
sistemelor de
de conducere
conducere folosind automată a
tehnici asistate de sistemelor de
cal culator.
acţionare electrică.
Mijloc de
validare:
Teme, referate şi
proiecte
individuale

Interpretarea
contextu lui
economic şi mana
gerial folosind
funda mente de
legislaţie,
economie,
manage ment,
marketing, afa
ceri şi asigurarea
cali tăţii.

Mijloc de validare:
Teme, referate şi
proiecte individuale

Mijloc de
validare:
Teme, referate şi
proiecte
individuale

(CAD) pentru
aplicaţii din
ingineria sisteme
lor,
calculatoarelor,
tehnologia
informaţiei şi
comunicaţiilor
C6.5
Transpunerea
rezulta telor
calculelor de di
mensionare în
docu mente
tehnice ale pro
iectelor de
informatică
aplicată. Soluţii de
Intranet si
Extranet

Standard
minimal:
Dezvoltarea şi
imple mentarea
algoritmilor şi
structurilor de con
ducere automata
bazate pe
microcontrolere,
procesoare de
semnal, automate
programa-bile,
sisteme incorpo
rate etc. prin
folosirea
principiilor
manage mentului
de proiect.
Mijloc de
validare:
Teme, referate şi
proiecte
individuale

Descriptori de nivel ai competenţelor
transversale
1. Executarea responsabilă a sarcinilor
profesionale, în condiţii de autonomie
restrânsă şi asistenţă calificată

2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile
specifice muncii în echipă şi distribuirea de
sarcini pentru nivelurile subordonate

3. Conştientizarea nevoii de formare
continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea
personală şi profesională

Competenţe transversale

Standarde minimale de performanţă
pentru evalurea competenţei

CT1
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.

Standard minimal:
Soluţionarea la termen, în activităţi individuale
şi activităţi desfăşurate în grup, în condiţii de
asistenţă calificată, a problemelor care
necesită apli carea de principii şi reguli
respectând normele deontologiei profesionale.

CT2
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor întro echipă plurispecializată luarea deciziilor si
atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Mijloc de validare:
Proiecte şi lucrarea de disertaţie.
Standard minimal:
Asumarea responsabilă de sarcini specifice în
echipe
plurispecializate
şi
comunicarea
eficientă la nivel instituţional.
Mijloc de validare:
Lucrări de laborator, proiecte elaborate în
echipă.

Standard minimal:
Elaborarea şi susţinerea unei lucrari de
CT3
cercetare care sa includa idei, concepte si
Identificarea oportunităţilor de formare
continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi rezultate obtinute utilizand resurse de formare
profesionala continua.
tehnicilor de învăţare pentru propria
dezvoltare.
Mijloc de validare:
Lucrarea de disertaţie, comunicari stiintifice.
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