FIŞA DISCIPLINEI 1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea

2/

Universitatea Politehnica Timisoara
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si tehnologii Informationale /
Comunicatii
▬
Stiinte ale Comunicarii (40 30 10 60)
Master
Comunicare, relatii publice si media digitala (40301010)

Departamentul3

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor aplicative6
2.4 Anul de studiu7
2.5 Semestrul
2

3.

Tehnologii Web / DS
Sl.asoc.dr.ing. Andone Diana Maria
Sl.asoc.dr.ing. Andone Diana Maria
2.6 Tipul de evaluare
1
E

2.7 Tipul disciplinei8

DCAV

Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 9)
3.1 Număr de ore asistate
integral/săptămână
3.1* Număr total de ore asistate
integral/sem.

4 , din care:

3.2 ore curs

2

3.3 ore seminar/laborator/proiect

2

56 , din care:

3.2* ore curs

28

3.3* ore seminar/laborator/proiect

28

3.4 Număr de ore asistate
parțial/saptămână

, din care:

3.4* Număr total de ore asistate parțial/
semestru

, din care:

3.8 Număr de ore activități neasistate/
săptămână

7,5 , din
care:

3.8* Număr total de ore activități
neasistate/ semestru

105 , din
care:

ore/săptămână10

3.9 Total
3.9* Total ore/semestru
3.10 Număr de credite

3.7 ore
elaborare
lucrare de
disertație
3.7* ore
3.5* ore proiect
3.6* ore
elaborare
cercetare
practică
lucrare de
disertație
ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate și pe teren
ore studiu individual după manual, suport de curs,
bibliografie și notițe
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de
casă și referate, portofolii și eseuri
ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate și pe teren
ore studiu individual după manual, suport de curs,
bibliografie și notițe
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de
casă și referate, portofolii și eseuri
3.5 ore proiect,
cercetare

3.6 ore
practică

2,5
2
3
35
28
42

11,5
161
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe


 Utilizarea calculatoarelor, nivel mediu

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu
data de 1 iunie 2018.
2
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studii 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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
5
Categoriile formative ale disciplinelor (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate.
6
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
7
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
8
Tipurile de disciplină (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: disciplină de aprofundare / disciplină de cunoaștere avansată și disciplină de sinteză (DA /
DCAV și DS).
9
În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9.
10
Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8.
1

 Utilizare internet, nivel mediu
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

 Sală dotată cu video-proiector, conexiune Internet

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice

 Sală dotată cu calculatoare, conexiune Internet

6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina






Competenţe
specifice



Familiarizarea studentului cu tehnologiile de ultimă oră în domeniul Web
Competențe în elaborarea structurii informaționale a unei aplicații multimedia
Competențe în îmbinarea tehnologiilor Internet cu cele mobile
Competențe în utilizarea tehnologiilor Web 2.0
Competențe în utilizarea Social Media
Competențe în evaluarea aplicațiilor multimedia online.

Competențele
profesionale în
care se înscriu
competențele
specifice

 Utilizarea echipamentelor electronice si de tehnica de calcul în vederea analizarii, prelucrarii si interpretarii
informatiilor din sistemele si semnalele de telecomunicatii, inclusiv cele din imagini digitale;
 Utilizarea retelelor informationale si a sistemelor de colectare, interpretare, gestionare a datelor în vederea
solutionarii problemelor si aplicarii creative, în conformitate cu finalitatea si situatia comunicationala;
 Analiza, prelucrarea si interpretarea datelor în forma digitala

Competențele
transversale în
care se înscriu
competențele
specifice

 Dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare, colaborare, muncă în echipă, cooperare interdisciplinară în
mediile real şi digital;
 Dezvoltarea gândirii sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare în situaţii şi
condiţii noi;
 Demonstrarea de responsabilităţi de organizare şi management, de capacităţi inovatoare şi de cercetare,
precum şi de spirit de iniţiativă şi abilităţi de identificare a propriilor necesităţi de învăţare şi formare continuă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Familiarizarea studentului cu cele mai recente tehnologii digitale utilizate
in mediul online

7.2 Obiectivele specifice







Cunoasterea structurii de baza a unei aplicatii multimedia online
Utilizarea tehnologiilor Web 2.0 de ultima generatie
Utilizarea elementelor de Social Media
Cunoasterea elementelor de baza ale securitatii aplicatiilor web
Cunoasterea impactului tehnologiilor online in diverse domenii

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Istorie Internet si WWW. Etapele realizării unei aplicaţii multimedia web
Bazele comunicaţiilor multimedia. Caracteristici ale elementelor
multimedia

Număr de ore
2
2

Standarde WWW. Motoare de căutare
Exemplificare de aplicaţii multimedia. Instruire interactiva. Implicaţiile
mediilor audio-video in paginile web

2
2

Securitatea aplicaţiilor web

2

Tehnologiile web 2.0
Mobile web 2.0
Blogs

2
2
2

Social media & organizaţiile non-profit
Adding value – adaugare de continut (wiki, podcasts, flicker, youtube,

2
3

Metode de predare
Cursuri bazate pe
materiale PPT,
utilizare videoproiector, utilizare
resurse on-line.
Interactivitate cu
studenții.
Toate resursele
educaționale sunt
disponibile în
avans pe Campusul
Virtual al UPT.

slideshare, etc)
Reţele sociale specializate (delicious, digg, stumpleupon, twitter)
Impactul Social media – reţele sociale (facebook, linkedin, myspace, hi5,
classmates, colegi.ro, genes, secondlife)

3

Media online cu aplicaţii clasice de presa

2












2

Bibliografie11
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Mocofan Muguras, Vasiu Radu, Andone Diana, Introducere in tehnologii multimedia, Ed. Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania,
Bucuresti, 2011

8.2 Activităţi aplicative12
Etapele realizării unei aplicaţii multimedia web – proiectarea unei aplicaţii
web; Hypertextul; Imaginile
Realizarea paginilor HTML folosind Adobe Dreamweaver; Realizarea
meniurilor
Realizarea animaţiilor Flash; Inserarea elementelor audio-video în paginile
web

Număr de ore
2
2
2

Metode de predare
Activitate de tip
laborator,
interactiv,
utilizarea
elementelor online.

Securitatea aplicaţiilor web; Tehnologiile web pentru dispozitive mobile
Realizarea unui blog; Adăugare de conţinut (wki, podcasts, flickr, youtube,
slideshare, etc)
Inserarea legăturilor spre reţelele sociale (facebook, linkedin, myspace, hi5,
classmates, colegi.ro, genes, secondlife); Tehnologiile web 2.0 în
educaţie
Studii de caz de aplicare directă a social media şi implementare de
tehnologii web 2.0; Studiu comparativ al unor publicaţii media online.
Proiect 1: design informational - aplicatie CV in MMP – trebuie să conţină
cel puţin 3 nivele de informaţie.

2

7

Activitate de tip
proiect, cu
discutarea regulată
a stadiului lucrării.

Proiect 2: aplicaţie web – site personal realizat in Adobe Dreamweaver şi
Flash – trebuie să conţină cel puţin 3 nivele de informaţie.

7

Activitate de tip
proiect, cu
discutarea regulată
a stadiului lucrării.

2
2

2

Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT.
12
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 6. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”.
11

Bibliografie13
1. Mocofan Muguras, Vasiu Radu, Andone Diana, Ermalai Iasmina, Onita Mihai, Tehnici informationale si de
comunicare - avansati, Ed. Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, Bucuresti, 2011
2. Mocofan Muguras, Vasiu Radu, Andone Diana, Introducere in tehnologii multimedia, Ed. Academiei
Oamenilor de Stiinta din Romania, Bucuresti, 2011

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


Conținutul disciplinei este în concordanță cu abordările existente în alte centre universitare din țară și din străinătate, precum și cu
cerințele asociațiilor și angajatorilor interesați din domeniu.

10. Evaluare
10.1 Criterii de evaluare14

Tip activitate
10.4 Curs

Cunoașterea noțiunilor și
conceptelor fundamentale.

10.5 Activităţi aplicative

S:

10.2 Metode de evaluare
Evaluare scrisă de tip grilă

10.3 Pondere din
nota finală
40%

L:
Evaluare în urma unei susțineri orale în fața
P: Realizarea celor
60%
colegilor.
doua proiecte
Pr:
Tc-R15:
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică
stăpânirea lui)16






Participarea la activitățile prevăzute;
Cunoașterea și aplicarea adecvată a noțiunilor și conceptelor studiate;
Predarea celor două proiecte;
Obținerea punctajului minim la evaluarea scrisă și la susținerea proiectelor.

Data completării

Director de departament
(semnătura)
…………………….………

Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Data avizării în Consiliul Facultăţii17

Decan
(semnătura)
…………………….………

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator,
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.)
15
Tc-R=teme de casă - Referate
16
Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa:
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf
17
Avizarea Fișei disciplinei a fost precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studii.
13
14

