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
Com
municaţii
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
TST5
56.00

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

Acttivitate de ce
ercetare proie
ectare

Arie teoretică
Arie metodologgică
Arie de analiză

2.2 Aria de conţinut

Conduccator stiintificc diploma
2.3 Respon
nsabil de currs
2.4 Titularu
ul activităţilo
or de seminar /
Conduccator stiintificc diploma
laborator / proiect
2.5 Anul dee studiu
IV
V 2.6 Semeestrul 2 2.7 Tipul dee evaluare V 2.8 Regim
mul disciplineei

DS/DOB

3. Timpul to
otal estimat
0

din
n care: 3.2 curs
c

0 3.3 proiect

8

3.4 Total orre din planul de învăţămâânt 8

din
n care: 3.5 curs
c

0 3.6 proiect

112

3.1 Număr de ore pe săăptămână

ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul dup
pă manual, su
uport de currs, bibliografiie şi notiţe

20

Documentaare suplimen
ntară în biblio
otecă, pe plaatformele eleectronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seeminarii / lab
boratoare, teeme, referatte, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

30
6

Examinări
Alte activităăţi:

-

3.7 Total orre studiu ind
dividual
3.8 Total orre pe semesttru

208

3.9 Număru
ul de credite

8

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

96

NU

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

Cluj-Napoca
C
a
Cluj-Napoca
C
a

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6. Competeenţele speciffice acumulaate

C6 Rezolvvarea probllemelor speecifice penttru retele de
d comuniccatii de bannda larga:
propagare în diferite medii de trransmisiunee, circuite si
s echipameente pentru frecvente
înalte (microunde si opptice).
CT1 Analiiza metodiccă a probleemelor întââlnite în acttivitate, ideentificând elementele
e
pentru caare există soluţii coonsacrate, asigurând astfel înd
deplinirea sarcinilor
profesionalle
CT2 Definirea activvităţilor pee etape şi repartizareea acestoraa subordonnaţilor cu
explicarea completă a îndatoriirilor, în funcţie
f
de nivelurile ierarhice, asigurând
schimbul eficient
e
de innformaţii şii comunicarrea interumaană
CT3 Adapttarea la noiile tehnologgii, dezvoltaarea profesiională şi perrsonală, priin formare
continuă folosind
f
suurse de do
ocumentare tipărite, software
s
sp
pecializat şi
ş resurse
electronicee în limba roomână şi, ceel puţin, întrr-o limbă dee circulaţie internaţionaală

7. Obiectiveele discipline
ei (reieşind din
d grila competenţelor specifice
s
acumulate)
7.1 Obiecttivul general al
Pre
egatirea proie
ecului de dip
ploma (partea
a de fundamentare si pro
oiectare)
pen
ntru absolvire
ea specializa
arii Tehnolog
gii si Sisteme
e de Telecom
municatii
disciplinei
7.2 Obiecttivele specificce

Ob
btinerea cuns
stintelor fundamenatele si
s proiectarea
a solutiei propuse in
pro
oiectul de dip
ploma. Valorificarea prelim
minara a solu
utiei in cadru
ul sesiunii
de comunicari stiintifice
s
stud
dentesti SSE
ET.

8. Conţinuturi
8.2 Proiectt
1. Planificcare cerceta
are
2. Etapa d
de studiu biibliografic
3. Etapa d
de cunostin
nte fundame
entale
4. Etapa d
de proiectarre solutiei
5. Evaluarea teoreticca a solutiei
6. Propun
nere metode
e de implem
mentare/
simulare
7. Planificcare experim
mente
Bibliografie

Metode de predare

Observaţii

Stud
diu

Materiale didactice
d
virttuale
In alte bibllioteci (bibliotteca colectivvului)

Conforme
e cu cele utilizate la lab
boratorul de
e cercetare unde se de
esfasoara acctivitatea.

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;
Proiectant inginer electronist; Proie
ectant inginer de sisteme
e si calculatoare; Inginer sef car reporrtaj; Inginer
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 sisteme comuniicatii.

10. Evaluare
Tip activitatte

10.1 Criteerii de evaluaare

10.2 Metode
M
de evvaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Proiect

Atingerea
a obiectivelor teoretice si de
proiectare
e ale proiecttului de diploma.

Verificcare

100
0%

10.6 Standaard minim dee performan
nţă
Nota minim
ma este 5.

Data comp
pletării:
29.09.20
017

Tittulari

Titlu Prenume NUME

Semnătura

Ap
plicații

Conducator stiintific diploma
d

Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Director Departamen
nt Comunicatiii

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTTI
2.10.2017

Decan
Prof.dr..ing. Gabriel OLTEAN
O

Prof.drr.ing. Virgil DOBROTA
D

