REFERENŢIAL DE FORMARE
SPECIALIZARE MASTERAT: PROGRAMARE AVANSATĂ ŞI BAZE DE DATE
COMPETENŢE GENERALE
1. COMPETENŢE 1.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului de studii în scopul
DE CUNOAŞTERE
comunicării adecvate:
1.1.1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor,
modelelor şi metodelor de bază:
• Aprofundarea cunoaşterii fundamentelor teoretice în informatică
• Cunoaşterea principiilor programării avansate a calculatoarelor
• Cunoaşterea paradigmelor de programare şi aplicarea acestora în probleme concrete
• Cunoaşterea conceptelor informatice utilizate în analiza si proiectarea aplicaţiilor software
• Cunoaşterea principiilor legate de sisteme informatice şi tehnologii software avansate
• Cunoaşterea etapelor de proiectare, implementare, testare şi întreţinere a sistemelor informatice
complexe
• Cunoaşterea conceptelor avansate cu privire la sisteme de gestiune a bazelor de date
• Cunoaşterea conceptelor avansate privind ingineria software
• Cunoaşterea conceptelor avansate privind securitatea datelor, testarea şi validarea produselor
software.
• Cunoaşterea conceptelor avansate cu privire la reţele de calculatoare
• Aplicarea cunoştinţelor de matematică în proiectarea software
• Înţelegerea principiilor de lucru în echipă şi a tehnologiilor software specifice de elaborarea a
sistemelor informatice complexe
• Aplicarea cunoştinţelor dobândite în activitatea de analiză, proiectare, implementare şi
întreţinere a produselor software
• Abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă străină
• Capacitatea de abordare ştiinţifică a domeniului de specialitate - capacitatea de analiză,
sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii de specialitate;
• Abilitatea de a lucra într-o echipă; abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii;
• Abilitatea de continuare a studiilor prin studii universitare de doctorat.
• Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale avansate
• Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de programare folosind medii virtuale şi biblioteci specifice
de prelucrare a componentelor virtuale.
• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul
Informaticii.
1.2. Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe
circumscrise domeniului de studii
1.2.1. Cerinţe privind explicarea şi interpretarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi
metodelor avansate sub forma unor raţionamente argumentate
• Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura de
specialitate în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete
• Cunoaşterea şi interpretarea corectă a fenomenelor specifice procesului de informatizare
• Capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la activităţile,
fenomenele şi procesele specifice informatizării
• Capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor specifice sistemelor
informatice
2. COMPETENŢE
FUNCŢIONAL –
ACŢIONALE

2.1. Aplicarea şi transferul abilităţilor conceptual-tehnice şi rezolvarea de probleme în
domeniul de studii
2.1.1. Cerinţe privind aplicarea şi transferul abilităţilor de tip conceptual-tehnic şi rezolvarea
problemelor în contexte bine definite
• Capacitate de învăţare şi formare continuă

• Capacitatea de a aplica în practică cunoştinţele teoretice
• Capacitatea de elabora un program personal de autoperfecţionare
• Capacitatea de a lucra în mod autonom
• Capacitatea de a lucra în echipă şi de a coordona grupuri restrânse de persoane
• Capacitatea de a opera cu aplicaţii informatice specializate, cu înalt grad de abstractizare
• Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv în cel puţin o limbă de
circulaţie internaţională (engleză)
• Utilizarea tehnologiilor informatice pentru activităţi şi scopuri din domenii variate
• Atitudine etică
• Capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale pentru rezolvarea problemelor specifice
• Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale instituţiilor şi organizaţiilor,
de lucru în echipă şi integrarea în mediul de bussines.
• Capacitatea de a redacta documente şi rapoarte specifice domeniului informatic
2.2. Reflecţia critică şi capacitatea de evaluare a situaţiilor concrete sub forma judecăţilor
de valoare
2.2.1. Cerinţe privind demonstrarea abilităţilor de analiză critic-constructivă a conceptelor,
abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate sub forma judecăţilor constatative
• Participarea la fundamentarea de studii şi analize, oportunităţi tehnico-economice,
organizatorice şi de eficienţă a activităţilor pe care le desfăşoară în domeniul IT
• Participarea la fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare în raport cu
cerinţele volumului şi eficienţei echipelor de proiectare si programare software
• Participarea la organizarea şi conducerea procesului de dezvoltare a produselor software
3. FORMARE
CONTINUĂ/
CERCETARE

3.1. Studierea bibliografiei de specialitate, întocmirea de fişe bibliografice şi tematice.
Capacitatea de selecţie şi de organizare a bibliografiei în mod ştiinţific, riguros prin
găsirea elementelor definitorii pentru procesele şi documentele aprofundate.
Identificarea dintr-un volum mare bibliografic a temelor şi tematicilor punctuale de
interes ştiinţific.
3.2. Întocmirea rapoartelor de cercetare şi a referatelor ştiinţifice.
Capacitatea de elaborare a rapoartelor de cercetare şi a referatelor ştiinţifice în
concordanţă cu metodologiile internaţionale.
Cunoaşterea metodelor şi procedeelor de punere în valoare a rezultatelor rapoartelor de
cercetare şi a referatelor ştiinţifice.
3.3. Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Valorificarea cercetării ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice
studenţeşti
Colaborarea cu profesorii privind elaborarea de teme de cercetare publicate la
conferinţe naţionale şi internaţionale de profil.
Cointeresarea în organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale universităţii.
3.4. Analiza şi valorificarea experienţei practice în elaborarea de proiecte complexe.
Valorificarea experienţei cercetărilor în cadrul activităţilor de internship, şcoli de vară,
activităţi de lucru part-time în colaborarea cu mediul de bussines.
Diseminarea experienţelor dobândite la nivelul orelor de laborator şi seminar.

COMPETENŢE DE SPECIALITATE
1. CUNOŞTINŢE
1.1 Procesele de cunoaştere, reproducere şi înţelegere:
DE SPECIALITATE - specifice domeniului de studiu considerate ca un tot;
- a modului de stabilire de relaţii cu cunoaşterea din alte discipline şi/sau arii profesionale;
- integrarea cunoştinţelor de informatică cu domenii conexe şi crearea de aplicaţii cu caracter
interdisciplinar.
1.2 Familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii şi ale aplicaţiilor

profesionale din domeniu
• Cunoaşterea teoriilor şi modelelor de cercetare specifice informaticii
• Înţelegerea aprofundată a conceptelor şi abordărilor specifice domeniului programării avansate
şi a bazelor de date specializate.
• Cunoaşterea teoriilor şi modelelor din domenii complementare
• Cunoaşterea tehnologiilor informaţionale de nivel înalt
• Analiza si proiectarea sistemelor informatice: conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea,
implementarea si întreţinerea sistemelor informatice şi a programelor, întocmind documentaţia
tehnică aferenta
• Conducerea proiectelor pentru soluţii IT&C, asigurarea funcţionalităţii, monitorizarea si
dezvoltarea soluţiilor IT&C implementate, instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor
IT&C implementate, coordonarea echipelor de specialişti
• Proiectarea, instalarea si administrarea infrastructurii de reţea, asigurarea funcţionalităţii reţelei
de calculatoare si a echipamentelor de conectare si de comunicaţii, administrarea serverelor,
interconectarea reţelelor si accesul la reţeaua globala Internet, proiectarea si aplicarea strategiei de
securitate a reţelei.
• Elaborarea de proiecte pentru soluţii si servicii IT&C, proiectarea/reproiectarea soluţiilor IT&C
pentru cele mai complexe componente ale sistemului, coordonarea proiectelor si echipelor IT&C,
monitorizarea performantelor soluţiilor IT&C implementate, instruirea personalului pentru
utilizarea tehnologiilor IT&C
• Capacitatea de instruire în tehnologia informaţiei la nivelul învăţământului liceal, universitar şi
al învăţării continue pe tot parcursul vieţii.
1.3 Înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice
1.3.1. Procese de cunoaştere, reproducere şi înţelegere:
• Să realizeze analiza şi interpretarea fenomenelor şi proceselor informatice sub aspectul
elaborării de teorii argumentate, finalizate prin aplicaţii practice.
• Capacitatea de integrare a soluţiilor oferite de beneficiari cu soluţiile proprii evaluate şi propuse.
1.3.2. Înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice
• Abilitatea de a elabora documentaţia specifică etapei de analiză în proiectarea sistemelor
informatice
• Capacitatea de verificare şi testare a modulelor şi aplicaţiilor complexe care integrează elemente
de programare cu baze de date.
2. ABILITĂŢI
COGNITIVE
SPECIFICE

2.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul
de studiu pentru formularea de demersuri profesionale
• Capacitatea de a corela cunoştinţele teoretice dobândite cu aplicabilitatea practică în domenii
specifice prin participarea în proiecte în colaborare cu companii de profil.
• Analiza independentă privind alegerea corespunzătoare a tehnologiilor software adaptate la
cerinţele şi demersurile profesionale specifice mediului de bussines
2.2. Capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor
probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile
• Capacitatea de apreciere a eficienţei şi eficacităţii informaţiilor şi a sistemelor informatice
• Capacitatea de a modela matematic şi informatic datele şi relaţiile dintre acestea în vederea
realizării de soluţii informatice
2.3. Analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi a demonstra
soluţiile alese
• Capacitatea de a soluţiona şi a prezenta sintetic probleme practice diverse folosind tehnologii
informatice.
• Demonstrarea sustenabilităţii şi coerenţei soluţiilor propuse.
• Capacitatea de a comunica oral şi în scris eficienţa, durabilitatea şi stabilitatea soluţiilor
propuse.
2.4. Iniţiativa în analiza şi rezolvarea de probleme
2.4.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de
studiu pentru formularea de demersuri profesionale

• Capacitatea de a crea modele şi a elabora teorii pe baza studiilor proprii efectuate.
• Valorificarea ideilor şi conceptelor proprii la nivelul unor studii practice şi demonstrative.
2.4.2. Capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor
probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile
• Capacitatea de sinteza a informaţiilor privind selectarea aspectelor importante pentru elaborarea
studiilor informatice.
• Capacitatea de sintetizare a informaţiilor prin sumarizarea lor la nivelul unor articole publicate
în presa ştiinţifică.
2.4.3. Analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi a demonstra
soluţiile alese
• Capacitatea de a susţine propriile proiecte prin demonstraţii practice şi soluţii concrete.
2.4.4. Iniţiativa în analiza şi rezolvarea de probleme
• Capacitatea de identificare şi structurare a informaţiilor
• Capacitatea de utilizare interdisciplinară a teoriilor şi modelelor specifice
3. APTITUDINI
(DEPRINDERI)
PROFESIONALE

4. FUNCŢII
(OCUPAŢII)
POSIBILE

3.1. Capacitatea absolventului de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi
specifice domeniului de studii, prin utilizarea cunoştinţelor, experienţei în profesie,
calităţilor psihologice şi trăsăturilor de personalitate implicate în realizarea sarcinilor
încredinţate.
3.1.1. Aptitudinile de execuţie manifestate prin:
- capacitatea de a înţelege conţinutul sarcinii
- concretizarea şi particularizarea a ceea ce este abstract şi general
- pregătire şi experienţă
3.1.2. Aptitudinile organizatorice pentru propria activitate, care presupun:
- acurateţe în gândire
- spirit de ordine şi disciplină
- promptitudine, consecvenţă şi fermitate în exercitarea profesiei
3.1.3. Alte aptitudini specifice domeniului de specializare:
- negocierea, contractarea şi derularea de afaceri, potrivit mandatelor încredinţate
- capacitatea de lucru în echipă şi de asumare a riscurilor
- capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, nepredictibile şi complexe
- spirit de iniţiativă în rezolvarea problemelor practice
- aptitudini organizatorice
- creativitate
- spirit inovator şi inventivitate.
- curaj în abordarea unor teme care depăşesc nivelul actual de cunoştinţe în informatică
Programator
Analist – programator
Specialist in informatica
Proiectant sisteme informatice
Administrator de reţea de calculatoare
Administrator baze de date
Programator de sistem informatic
Inginer de sistem software
Manager proiect informatic
Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice
Administrator de reţea de telefonie VOIP
Consultant in Informatica
Profesor
Grupa majora 2 - Specialişti cu ocupaţii intelectuale si ştiinţifice
Subgrupa majora 21 - Fizicieni, matematicieni si ingineri

Grupa minora 213 - Specialişti in informatica
Grupa majora 2 - Specialişti cu ocupaţii intelectuale si ştiinţifice
Subgrupa majora 21 - Fizicieni, matematicieni si ingineri
Grupa minora 213 - Specialişti in informatica
Grupa majora 2 - Specialişti cu ocupaţii intelectuale si ştiinţifice
Subgrupa majora 23 - Profesori în învăţământul superior secundar si asimilaţi
231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi si asimilaţi ocupaţi în
învăţământul superior
232 Profesori în învăţământul secundar
Subgrupa majora 25 Grupa minora 250 - Cercetători si asistenţi de cercetare in informatica
În conformitate cu Clasificarea ocupaţiilor din România COR, funcţiile pe care le pot ocupa
absolvenţii programului de licenţă aparţin grupei majore 2 (COR 2008) subgrupele majore 21,
23,25, (grupele minore 213;231,232; 250; grupa de bază 2139).

