FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Comunicaţii
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii
informaţionale
Licenţă
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii/ Inginer
IF – învăţământ cu frecvenţă
TST52.00

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Practica (8 saptamani)
Arie teoretică:
2.2 Aria de conţinut
Arie metodologică:
Arie de analiză:
2.3 Responsabil de curs
‐
2.4 Titularul activităţilor de seminar / Consilier de an IV TST:
laborator / proiect
As.dr.ing Iustin‐Alexandru IVANCIU – Iustin.Ivanciu@com.utcluj.ro
2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 8 2.7 Tipul de evaluare A/R 2.8 Regimul disciplinei DID/DOB

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână

0 din care: 3.2 curs

0 3.3 laborator

0

3.4 Total ore din planul de învăţământ

0 din care: 3.5 curs

0 3.6 laborator

0
Ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

0

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

0

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

0

Tutoriat

0
0
200

Examinări
Alte activităţi: Practica
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru

200

3.9 Numărul de credite

8

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

0

‐

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

Cluj‐Napoca
Cluj‐Napoca

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
N/A

CT1: Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care
există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale
CT2: Definirea activităţilor pe etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea
completă a îndatoririlor, în funcţie de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient de
informaţii şi comunicarea interumană
CT3: Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare
continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat şi resurse electronice în
limba română şi, cel puţin, într‐o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competente privind:
1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale
domeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în
comunicarea profesionala
2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor
variate tipuri de concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate
domeniului
1. Dezvoltarea de deprinderi si abilitati necesare pentru instalarea si
întretinerea unui sistem de comunicatii de complexitate mica/medie
2. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de
probleme/situatii bine definite, tipice domeniului în conditii de asistenta
calificata
3. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a
aprecia calitatea, meritele si limitele unor procese, programe, proiecte,
concepte, metode si teorii

8. Conţinuturi
In functie de contractul de practica semnat intre student si firma, Oficiul
pentru Relatii cu Industria si Practica Studenti (ORIPS) ofera suport.

Bibliografie on‐line
1. https://etti.utcluj.ro/practica.html

Metode de
predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele dobandite vor fi folosite in urmatoarele ocupatii conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din
România): Inginer emisie; Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Inginer imagine; Inginer sunet;
Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Inginer sef car reportaj; Inginer
sef schimb emisie; Inginer proiectant comunicatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer suport vânzari;
Dezvoltator de aplicatii multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare sisteme de comunicatii; Manager
proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

‐

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

-

-

Indeplinirea cerintelor din 100%

10.5 Aplicatii

Nivelul abilitatilor practice dobandite contractul de practica

10.6 Standard minim de performanţă
ADMIS

Data completării:
29.09.2017

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

‐

Semnătura

Aplicații

As.dr.ing Iustin‐Alexandru IVANCIU

Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Director Departament Comunicatii

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTI
2.10.2017

Decan
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA

