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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Tehnologii informaţionale şi bazele programării este predestinat studenţilor ciclului I cu scopul 

familiarizării lor cu noţiunile de bază din domeniul tehnologiilor informaţionale şi fundamentelor programării. Pe 

parcursul cursului se vor studia conceptele fundamentale clasice, cum ar fi: noţiune de informaţie şi procese 

informaţionale, reprezentarea informaţiei, a datelor în calculator, produsele program pentru calculator, bazele 

logicii matematice şi ale algoritmizării şi programării, modelarea informaţională şi tehnologiile informaţionale şi 

tele-comunicaţionale. În continuare cursul se va continua cu recapitularea noţiunilor ce constituie bazele 

programării, cum ar fi noţiunea de algoritm, construcţiile de bază ale limbajului algoritmic, noţiunea de variabilă, 

tipurile ei, reprezentarea ei în calculator, expresiile, tabelele, şirurile de caractere, construirea secvenţelor de 

atribuire, a ramificărilor şi selecţiei, a ciclurilor, a funcţiilor. Prezentarea cursului se realizează prin expunerea 

orală a informaţiilor din suportul scris/online al cursului (https://sites.google. com/site/tisibp/), apelând şi la 

ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). La lecţiile practice se vor studia metodele de realizare a 

sistemelor informatice.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice în efectuarea activităţilor aplicative; 

- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 

- automatizarea activităţii profesionale; 

- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în realizarea situaţiilor de problemă; 

- utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 

- prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opinii proprii. 

Competenţe specifice: 

- utilizarea şi interpretarea teoriilor, noţiunilor şi metodelor de studiu în explicarea proceselor şi fenomenelor 

sociale şi naturale; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei;  

- identificarea şi informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul fizicii; 

- obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de 

specialitate;  

- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în formularea şi soluţionarea problemelor 

fizicii teoretice şi aplicative;  

- aplicarea cunoştinţelor din domeniul matematicii în modelarea matematică şi computaţională a proceselor 

fizice; 

- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 

la nivel de aplicare studenţii vor: 

- determina domeniile de utilizare a tehnologiilor informaţionale; 

- demonstra capacităţile de creare a programelor într-un limbaj de programare; 

- compara rezultatele obţinute prin diverse metode; 

- demonstra utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 

- aplica cunoştinţele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 

la nivel de integrare studenţii vor:  

https://sites.google/


- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie; 

- planifica etapele de creare a sistemelor informatice; 

- analiza metodelor aplicate în crearea sistemelor informatice; 

- aprecia importanţa utilizării metodelor; 

- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări; 

- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi; 

- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor; 

- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora; 

- estima calitatea produselor analizate. 

Condiţii pre-rechizit:  pentru studierea cursului Tehnologii informaţionale şi bazele programării este necesară 

parcurgerea nivelului 3, conform ISCED – bacalaureat. 

Teme de bază: Terminologie şi clasificări ce ţine de domeniul tehnologiilor informaţionale. Tehnologii 

informaţionale tradiţionale ce ţin de recunoaşterea vocii, a textelor electronice, ale limbajului natural şi cel 

artificial, noţiune de document în formă electronică, tehnici de imprimare. Tehnologii documentare: lanţul 

documentar, descrierea bibliografică, descrierea conţinutului unui document, stocarea şi clasificarea 

documentelor, cercetarea documentară, modelarea informaţională. Tehnologii informaţionale electronice: 

concepte fundamentale, reprezentarea informaţiei, prezentarea datelor în calculator, prelucrarea textelor, 

gestionarea, proiectarea şi grafica asistată de calculator, învăţământul asistat de calculator, editarea asistată de 

calculator, documentul electronic şi sistemele multimedia, lectură asistată de calculator, traducere automată, poştă 

electronică. Introducere în informatică, bazele logicii matematice şi ale algoritmizării şi programării. Noţiune de 

algoritm, posibilităţi de descriere a algoritmului: grafic şi narativ. Algoritmi şi limbaje de programare. 

Programare structurată. Etapele de realizare a programelor cu ajutorul limbajelor de programare de nivel înalt. 

Limbajul algoritmic, proprietăţile lui, construcţiile de bază ale limbajului algoritmic: noţiuni de date şi de tip, 

tipurile de date, noţiunea de variabilă, tipurile variabilelor, variabile întregi şi reale, reprezentarea lor în 

calculator, variabile caracteriale şi booleene.  Exemple de construire a schemelor bloc cu expresii, tabele şi şiruri 

de caractere, instrucţiuni de bază ale limbajului algoritmic: de atribuire, ramificare şi selecţie şi de ciclu. Tipul 

tablou (masiv): tablouri de caractere, tablouri cu mai multe dimensiuni. Rezolvarea problemelor utilizând metode 

de căutare şi ordonare a valorilor în tablouri. Descrierea algoritmilor de rezolvare a problemelor cu ajutorul 

schemei bloc. Noţiune de funcţii. Declarare şi definire a funcţiilor. Noţiune de recursivitate şi funcţii recursive. 

Tipul structură. Operaţii cu structurile. Tablouri şi structurile. Structuri ierarhizate.  Structuri dinamice. Liste 

înlănţuite. Noţiune de fişiere. Tipul lor. Modul text şi modul binar în organizarea/prelucrarea fişierelor. 

Organizarea programelor mari. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, lucrări individuale, proiecte, 

consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 

Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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