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transversale
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mânuiască)

Deprinderi
dobândite:
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facă)

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
Solutionarea unei probleme de instalare si întretinere a unui sistem de comunicatii de
complexitate mica/medie
Sustinerea si promovarea unei probe vizând principiile de functionare si utilizarea
echipamentelor de emisie-receptie
După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
D3. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situatii
bine definite, tipice domeniului în conditii de asistenta calificata
D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia
calitatea, meritele si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si
teorii
CT1. To methodically analyze engineering problems, by identifying the basic elements
for which well-established solutions already exist, ensuring the fulfillment of the
professional assignments
CT2. To split activities into stages and to assign them to subordinates, together with a
complete explanation of their responsibilities, based on hierarchical levels, ensuring
an efficient information transfer and interpersonal communication
CT3. To adapt to new technologies, professional and personal development, by
continuous training using dedicated software and documentation in Romanian and in
an international language, at the least

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Practica desfasurata incepand cu anul II pana in anul IV
Obtinerea deprinderilor practice cerute pentru un specialist in
TST.

8. Conţinuturi
In functie de contractul de practica semnat intre student si firma.
Oficiul pentru Relatii cu Industria si Practica Studenti,
http://bel.utcluj.ro/practica ofera suport.

Metode de
predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor in urmatoarele ocupatii posibile conform COR
(Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de
sisteme si calculatoare; Inginer proiectant comunicatii) sau in noi ocupatii propuse pentru a fi incluse
in COR (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

10.2 Metode de evaluare 10.3

Ponderea din
nota finală

Colocviu

100%

Indeplinirea cerintelor din
contractul de practica
10.4 Standard minim de performanţă
Nota minima este 5.
Aplicatii

Data completării Titularul de disciplină
1.03.2015
Consilier de an +
Conf.dr.ing. Marcel Cremene
Data avizării în departament
1.10.2014

Responsabil de curs
Consilier de an +
Conf.dr.ing. Marcel Cremene
Director departament
Prof. dr. ing. Virgil Dobrota
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