FIŞA
A DISCIPLINEI
1. Date despre program
m
1.1 Instituţia de învăţăm
mânt superio
or

Univversitatea Teehnică din Clu
uj‐Napoca
Facu
ultatea de Eleectronică, Teelecomunicaţţii şi Tehnolo
ogia
Inforrmaţiei
Depaartamentul de
d specialitate cu profil psihopedago
p
ogic
Ingin
nerie electro
onică, telecom
municații şi tehnologii
t
inforrmaţionale
Licen
nţă
Tehn
nologii şi Sistteme de Teleecomunicaţiii/ Inginer
IF – învăţământ
î
c frecvenţăă
cu
TST2
209.00

1.2 Facultattea
1.3 Departaamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Program
mul de studiii / Calificareaa
1.7 Forma d
de învăţământ
1.8 Codul d
disciplinei
2. Date despre disciplin
nă
2.1 Denum
mirea disciplin
nei
2.2 Aria de conţinut
2.3 Respon
nsabil de currs

Exaamen absolvvire nivel I
Prof. drr. ing. BAL CA
ARMEN – bal.carmen@dppd.utcluj.ro
o

2.4 Titularu
ul activităţilo
or de seminar /
laborator / proiect
2.5 Anul dee studiu

III

2.6 Semeestrul

II

2.7 Tipul dee evaluare E 2.8 Regim
mul disciplineei

DF/FAC

3. Timpul to
otal estimat
0

din
n care: 3.2 curs
c

0 3.3 seminar / laborator

0

3.4 Total orre din planul de învăţămâânt 0

din
n care: 3.5 curs
c

0 3.6 seminar / laborator

0

3.1 Număr de ore pe săăptămână

ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul dup
pă manual, su
uport de currs, bibliografiie şi notiţe
Documentaare suplimen
ntară în biblio
otecă, pe plaatformele eleectronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seeminarii / lab
boratoare, teeme, referatte, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităăţi: ....................................
3.7 Total orre studiu ind
dividual
3.8 Total orre pe semesttru
3.9 Număru
ul de credite

5

4. Precondiţii (acolo un
nde este cazu
ul)
4.1 de curriculum

Cunostinnte de bază în ştiintele educaţiei, dobândite
d
pee parcursul studiilor
de moduul psihopedaagogic, prinn experienţăă profesionaală sau și în contexte
nonform
male sau infoormale de înnvăţare.

4.2 de competenţe

‐

5. Condiţii ((acolo unde este
e cazul)
5.1. de desffăşurare a cu
ursului
5.2. de desffăşurare a se
eminarului /
laboratorullui / proiectu
ului

Participare
P
acctivă,
Elaborarea
E
și susținerea activităților
a
practice
p
de laa clasă;
Elaborarea
E
prrotofoliului de
d practică pedagogică
p

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competeenţele speciffice acumulaate
N/A

N/A

7. Obiectiveele discipline
ei (reieşind din
d grila competenţelor specifice
s
acumulate)
7.1 Obiecttivul general al
disciplinei
7.2 Obiecttivele specificce

8. Conţinuturi
‐

Meto
ode de predaare

Observaţiii

9. Coroborarea conţiinuturilor disciplinei
d
c aşteptărrile reprezentanţilor comunităţii epistemice,,
cu
orilor reprezzentativi din domeniul afferent progrramului
asociaţiilor profesionale şi angajato
Competen
ntele dobandite vor fi folo
osite in urma
atoarele ocup
patii conform
m COR (Clas
sificarea Ocu
upațiilor din
România): Inginer emiisie; Inginer electronist, transporturi,
t
telecomuniccatii; Inginer imagine; Ing
giner sunet;
ectant inginer de sisteme
e si calculatoare; Inginer sef car reporrtaj; Inginer
Proiectant inginer electronist; Proie
sef schimb
b emisie; Ing
giner proiecttant comuniccatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer supo
ort vânzari;
Dezvoltato
or de aplicatii multimedia; Inginer ope
erare retea; Inginer testarre sisteme de
e comunicatii; Manager
proiect; Ing
giner de trafic; Consultan
nt pentru sistteme comuniicatii.

10. Evaluare
Tip activitatte
Examen

10.1 Criteerii de evaluaare

10.2 Metode
M
de evvaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen aabsolvire nivvel I

Exameen oral

100
0

10.6 Standarrd minim de performanţă
p
•Nota minim
ma 5

Data comp
pletării:
02.10.20
017

Tittulari

Titlu Prenume NUME

Semnătura

urs
Cu

Ap
plicații

Prof.dr.iing. Carmen Bal

Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Directorr Departamen
nt Comunicatii

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTTI
2.10.2017

Decan
O
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA

