
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  / Departamentul LITERE 

1.3 Catedra  

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Traducere si interpretare 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Informatica 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect dr. Ionescu Adela Janeta 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect dr. Ionescu Adela Janeta 

2.4 Anul de 

studii 

 

III 2.5 

Semestrul 

6 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Conţinut 

(FD/D/S/C) 

FD 

 

Obligativitate 

(OB/OP/F) 

OB 

 

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

3.1 Număr de ore/săptămână 2 Din care: 3.2 curs  3.3 

seminar/laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs  3.6 

seminar/laborator 

56 

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 

6 

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

Tutoriat (consultaţii) 28 

Examinări 14 

  

3.7 Total ore de studiu 

individual 

70 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Număr de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum -Cunoasterea notiunilor de baza legate de arhitectura generala a 

calculatorului 

4.2 de competenţe -Abilitatea de a manui computerul pentru operatii de baza si  

aplicatii fundamentale   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de laborator  cu computere si tabla 

 

  



6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e - Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea de sarcini specifice 

tehnoredactarii computerizate 

- Identificarea si utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi a metodelor informatice 

privind posibilitățile de prezentare, în diferite formate de afișare sttice sau dinamice, a 

unor referate, articole sau alte materiale de interes, care să conțină texte, imagini, 

diagrame, tabele, enumerări, fișiere audio sau video 

- Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode)  informatice privind 

crearea, interogarea și utilizarea diferitelor tipuri de baze de date 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 obiectivul general 

al disciplinei 

-Asimilarea si utilizarea adecvată a conceptelor teoretice si 

practice referitoare la tehnoredactarea computerizată, crearea 

fişierelor de prezentare şi a foilor de calcul în format electronic; 

       - Proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice cu 

ajutorul tehnoredactarii computerizate; 

 

7.2 obiectivele 

specifice 

-Formarea  deprinderilor de utilizare a instrumentelor de 

tehnoredactare computerizata în aplicaţii practice; 

     -Aprofundarea operării pe calculator, de asimilare si utilizare 

adecvată de către studenți a conceptelor teoretice si practice 

referitoare la utilizarea bazelor de date, precum și deprinderea 

studenţilor în lucrul cu tabele dintr-o bază de date şi construirea 

interogărilor. 

 

 

  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Operatii elementare si concepte de 

baza ale MS Excel. Utilizarea 

optiunilor de gestionare a datelor 

Expunerea la tabla, 

interactiunea cu 

studentii, lucrul practic 

pe computer  

4 ore  

2. Lucrul cu celule. Optiuni de 

formatare. Utilizarea formulelor si 

a functiilor in MS Excel. Sesiune 

4 ore  



practica 

3. Prelucrari specifice bazelor de date 

in MS Excel. Sesiune practica 

2 ore  

4. Tehnici si procedee de realizare a 

diagramelor. Vizualizarea si 

formatarea finala a unui document 

in MS Excel.  

4 ore  

5. Noua interfata utilizator in MS 

Access. Sesiune practica 

4 ore  

6. Caracteristici speciale pentru lucrul 

cu tabelele in MS Access. Sesiune 

practica 

4 ore  

7. Caracteristici ale lucrului cu 

formulare. Sesiune parctica 

6 ore  

     

 

Bibliografie: 

1. Adrian Adăscăliţei - „Instruire asistată de calculator. Didactică informatică“, Ed. 

Polirom, 2007; 

2. Mariana Panţiru - „Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor“, Ed. All, Bucureşti, 

2005; 

3. Bonto Alina - „Micrsoft Access 2007 – Manual pentru începători; 

http://www.cursuri.flexform.ro/courses/L2/document/Cluj-

Napoca/grupa10/Bonto_Corina_Alina/site/access2007.pdf 

4. Steve Johnson - „Microsoft Office Access 2007“, Ed. Teora, Bucureşti, 2008 

 

   

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

- Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific;  

- Cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice;  

- Promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;  

- Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; 

- Implicarea în dezvoltarea  instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice; 

       - Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare;  

        -Participarea la propria dezvoltare profesională. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

    

10.4. Seminar/ 

laborator 

Nota la actitivatea de pe parcursul 

semestrului 

Teme efectuate 20% 

Evaluarea finala Test grila 80% 

10.5. Standardul minim de performanţă 

- Insuşirea noţiunilor teoretice de bază; 

- Abilitati de calcul elementar care sa ilustreze intelegerea minimală a noţiunilor teoretice  

fundamentale; 

http://www.cursuri.flexform.ro/courses/L2/document/Cluj-Napoca/grupa10/Bonto_Corina_Alina/site/access2007.pdf
http://www.cursuri.flexform.ro/courses/L2/document/Cluj-Napoca/grupa10/Bonto_Corina_Alina/site/access2007.pdf


- Aplicaţii minimale ale teoriei in probleme practice 

 

 

Data completării 

   Oct. 2020 Semnătura titularului de curs  

 

 

Semnătura titularului de seminar/laborator 

Lect.dr. Adela Ionescu 

 
                   

                                                                                                                            

 

 

 

 

Data avizării în departament  Semnătura director departament 

 

 

 Sept. 2016  ..........................................................   

 


