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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Ecologie si protecția mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei OPERARE PE CALCULATOR 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604C02I014 Obligatoriu I II 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DC 

Titular activităţi curs - 

Titular activităţi laborator  Asist. drd. Cristina Răulea 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

- - 2 - 2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

- - 28 - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat:  2 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  47 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe Competente digitale 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a laboratorului Laborator informatică sau online, folosind Google Clasroom si Meet. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

● Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea şi integrarea datelor  

● Editarea unor documente complexe folosind procesorul de texte Word 

● Rezolvarea unor probleme complexe folosind Excel 

● Realizarea unor prezentări, cu animaţie şi sunet, folosind Power Point 

● Realizarea paginilor Web 

Competenţe transversale 

● Dezvoltarea capacităţilor de achiziţie, analiză şi prelucrare, a datelor 

● Dezvoltarea creativităţii în abordarea unor metode de analiză şi prelucrare a 
datelor precum şi în conceperea şi structurarea documentelor 

● Dezvoltarea abilităţii de cercetare 

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

Obiectivul general al disciplinei ● Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a aplicaţiilor specifice pentru 
prelucrarea şi integrarea datelor 

Obiectivele specifice ● Cunoaşterea conceptelor de bază din tehnologia informaţiei 

● Cunoaşterea şi utilizarea procesorului de texte Word 

● Cunoaşterea şi aplicarea elementelor calculului tabelar – Excel 

● Utilizarea tehnicilor de realizare a prezentărilor – Power Point 

● Realizarea paginilor Web 

8. Conţinuturi 

Laborator Nr. ore 

Lab. 1 Sistemul de operare Microsoft Windows 2 

Lab. 2 Procesorul de texte Word:  crearea tabelelor de index, tabelelor de cuprins, 
tabelelor de figuri 

2 

Lab.  3 Programul de calcul tabelar Excel, concepte de baza : foaie de calcul, celula, rand, 
coloana, domenii, tipuri de date, tipuri de adrese 

2 

Lab.  4 Programul de calcul tabelar Excel: serii de date, comenzi pentru tabele, sortare, 
filtrare, validare, subtotaluri 

2 

Lab.  5 Programul de calcul tabelar Excel: formule şi funcţii 2 

Lab.  6-7 Programul de calcul tabelar Excel: realizarea de tabele pivot 4 

Lab. 8-9 Programul de calcul tabelar Excel: rezolvare de probleme complexe  4 

Lab.  10 Realizarea prezentărilor Power Point: alegerea şablonului, machetei diapozitivului, 
inserare de obiecte, efecte speciale 

2 

Lab.  11 Realizarea prezentărilor Power Point:legături între diapozitive, efecte de animaţie,  
vizualizarea prezentării 

2 

Lab.  12 Realizarea paginilor Web: elemente principale Html, atribute ale tagurilor 4 

Lab.  13-14 Realizarea paginilor Web: tabele, cadre, formulare 4 

Total ore laborator 28 
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Metode de predare 

Aplicatii practice online   

Bibliografie 

Referinţe bibliografice 
recomandate 

- Jennifer Duffy, David W. Beskeen, Lisa Friedrichsen, Carol M. Cram, Lynn 
Wermers, Illustrated Microsoft Office 365 & Office 2019 Introductory , 001 
Edition, Kindle Edition, 2019 
- Joyce Cox, Joan Lambert III, and Curtis Frye D, Microsoft Office Home & 
Student 2010 Step by Step,Microsoft Press, 2010 

Referinţe bibliografice 
suplimentare 

- ***w3schools.com 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Lucrările practice au un conținut similar cu activitățile de advanced  training organizate de alte 
instituții de formare sau perfecționare profesională și sunt adaptate la nivele diferite de pregătire a 
studenților  

 Odată cu activitățile planificate la lucrările practice, studenții au posibilitatea de a propune soluții 
pentru îmbunătățirea și alinierea conținutului acestora la cerințele pieții muncii 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Laborator 

Standard minim de performanţă Proiect Word 25%  

Standard minim de performanţă Proiect Excel 25%  

Standard minim de performanţă Proiect Power Point 25%  

Standard minim de performanţă Proiect Html 25%  

Standard minim de performanţă 

● Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a termenilor uzuali în informatică 

● Elaborarea de materiale conţinând text, tabele, reprezentări grafice, imagini, utilizând aplicaţiile software 

studiate 

● Utilizarea adecvată şi originală a elementelor, metodelor, principiilor mijloacelor informatice   

 (*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 20.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Asist. univ. drd. Cristina Răulea  

Director de departament Lector univ.dr. Voichița Gheoca  
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