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FIŞA DISCIPLINEI 
 

DENUMIREA DISCIPLINEI Tehnologia informaţiei şi ccomunicării (TIC) COD: DF4 

CICLUL DE STUDII SI ANUL DE STUDIU  L1 SEMESTRUL I STATUTUL DISCIPLINEI obligatorie 

NUMĂRUL ORELOR PE 

SAPTĂMÂNĂ 

TOTAL  

ORE 

SEMESTRU 

TOTAL ORE 

ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ 

NUMĂR  DE CREDITE 
TIPUL  DE  EVALUARE 

 

LIMBA DE PREDARE 

C S L Pr.      

2 0 1 0 42 58 5 examen română 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Lect.univ.dr. Răzvan Răducanu Matematică 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR DE 

SEMINAR 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

LECT. DR. RĂZVAN RĂDUCANU Matematică 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR ‒ 

 

OBIECTIVE 1. Tehnici de baza in tehnologia informationala 
2. Utilizarea computerului si organizarea fisierelor 
3. Procesoare de text /calcul tabelar 
4. Baze de date, prezentari 
5. Utilizarea internetului 
6. Formarea deprinderii de an utiliza pachetul Open Office si KOffice sun SO Linux Debian 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE 
Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare (NTIC) – 3 credite 
Cunostinte la formarea carora contribuie disciplina: 
a.Identificarea si întelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informatiilor, comunicarea mediatica, sistemele 
media, dinamica acestora si la efectele comunicarii mediatice 
b.Identificarea particularitatilor utilizarii specializate a diverselor tipuri media în comunicare 
 
Abilitati la formarea carora contribuie disciplina: 
a.Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea si comunicarea profesionalizata a diverselor produse de 
informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat correct 
b. Realizarea de portofolii cu privire la dimensiunea mediatica a unui act de informare si/sau comunicare 
profesionalizata 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
1.Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor situatii profesionale 
uzuale, în vederea solutionarii eficiente si deontologice a acestora – 1 credit 
2. Autoevaluarea nevoii de formare profesionala în scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii  -- 1 
credit 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Prezentarea sistemului de operare Windows 
2. Elemente de hardware și software 
3. Organizarea fisierelor 
4. Diverse tipuri de editare text in sistemele de operare Windows și Linux 
5. Noțiuni de formatare a textului utilizand editoare de text (Windows și Linux) 
6. Notiuni de realizare a unei prezentari utilizând elemente multimedia prin intermediul pachetelor ms office, 
open office si koffice 
7. Elemente de baze de date 
8. Noțiuni de bază privitoare la Internet  

BIBLIOGRAFIE 1.http://www.fgcu.edu/support/office2007/word/index.asp 
2. http://www.electricteacher.com/tutorial3.htm 
3. http://www.actden.com/pp/ 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

LABORATOR 

La laborator vor fi dezvoltate deprinderile aferente tematicii studiate la curs. 

http://www.electricteacher.com/tutorial3.htm


BIBLIOGRAFIE 1. www.debian.org 
2. http://www.baycongroup.com/wlesson0.htm 
3. http://office.microsoft.com/en-us/training/CR006195817.aspx 

REPERE 

METODOLOGICE 
 

 

EVALUARE metodele  Se vor realiza o serie de proiecte pe parcursul semestrului. 

forme Evaluare pe parcurs prin o serie de proiecte si examen oral. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

((P1+P2)/2)+E)/2 

standardele 
minime de 

performanță 

1.Întocmirea unui plan de folosire a noilor tehnologii informationale si media pentru un 
proiect concret de gestiune a informatiei si/sau de comunicare profesionalizata 
2. Elaborarea unui proiect de specialitate sau cel putin a unei parti a unui asemenea 
proiect, aplicând atât cunostinte, 
teorii si metode de diagnoza si interventie, cât si norme si principii de etica profesionala 
3. Identificarea nevoii de formare profesionala si realizarea unui plan de cariera, prin 
utilizarea  resurselor informationale 

 
 
Data completării,                          Titular de curs,            Titulari de seminar, 
23.09.2016     Lect.univ.dr. Răzvan Răducanu  Asist.asoc.drd. Georgeta Creţu 
          Asist.asoc.drd. Iulia Pleşca 
 

 
Data avizării în departament        Director de department, 

25.09.2016         Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 
 
 

http://www.debian.org/
http://www.baycongroup.com/wlesson0.htm
http://office.microsoft.com/en-us/training/CR006195817.aspx

