CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
Stiinte
1.3 Departamentul
Matematic şi Informatic
1.4 Domeniul de studii
Matematic Informatic
1.5 Ciclul de studii
Licenţă
1.6 Specializarea / Programul de studii Matematică Informatică
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Programare Procedural (C)
2.1 Codul disciplinei
SMAIL204
2.2 Titularul activit ilor de curs
Conf.univ.dr. ing. Ovidiu COSMA
2.3 Titularul activit ilor de aplica ii Asistent univ. drd. Tical Cristina
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
2 3.1.2 seminar
3.1 Num r de ore pe s pt mân
6
din care: 3.1.3 laborator
2 3.1.4 proiect
din care: 3.2.1 curs
28 3.2.2 seminar
3.2 Total ore din planul de înv mânt
84
din care: 3.2.3 laborator 28 3.2.3 proiect
Distribu ia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi noti e
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit i...................................
3.3 Total ore studiu individual
72
3.4 Total ore pe semestru
156
3.5 Num rul de credite
6
4. Precondi ii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competen e
5. Condi ii (acolo unde este cazul)
5.1. de desf şurare a
 Sala de curs dotata cu tabla, videoproiector
cursului
5.2. de desf şurare a
 Laborator calculatoare, internet
laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
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CUNOŞTIN E:
C . Des rierea ade vată a paradig elor de progra are şi a e a is elor de li aj spe ifi e, pre u şi
ide tifi area difere ţei di tre aspe tele de ordi se a ti şi si ta ti .
C1.2 Expli area u or apli aţii soft existe te, pe iveluri de a stra tizare arhite tură, pa hete, lase,
etode utilizâ d i
od ade vat u oşti ţele de ază
ABILIT I:
C . Ela orarea odurilor sursă ade vate şi testarea u itară a u or o po e te î tr-un limbaj de
progra are u os ut, pe aza u or spe ifi aţii de proie tare date.
C . Utilizarea etodologiilor, e a is elor de spe ifi are și a ediilor de dezvoltare pe tru realizarea
apli ațiilor i for ati e
C2.5 Realizarea unor proiecte informatice dedicate.
CT . Apli area regulilor de u ă orga izată şi efi ie tă, a u or atitudi i respo sa ile faţă de do e iul
didactic-ştii ţifi , pe tru valorifi area reativă a propriului pote ţial, u respe tarea pri ipiilor şi a
normelor de etică profesio ală
CT . Desfăşurarea efi ie tă a a tivităţilor orga izate î tr-un grup inter-dis ipli ar și dezvoltarea
apa ităţilor e pati e de o u i are i ter-perso ală, de relaţio are şi ola orare u grupuri diverse
CT . Utilizarea u or etode şi teh i i efi ie te de î văţare, i for are, er etare şi dezvoltare a
apa ităţilor de valorifi are a u oşti ţelor, de adaptare la eri ţele u ei so ietăţi di a i e și de
o u i are î li a ro â ă și î tr-o li ă de ir ulație i ter ațio ală

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate)
O1 În elegerea no iunilor fundamentale privind programarea structurat
7.1 Obiectivul general al
deprinderilor necesare proiect rii de aplica ii performante.
disciplinei
O2 Cunoaşterea facilit tilor unui mediu de programare modern.
O1 Realizarea şi testarea unor aplica ii în limbajul C;
7.2 Obiectivele specifice
O2 Lucrul in echip .

şi formarea

8. Con inuturi
8.1 Curs

Metode de predare

8.1.1 Limbajul C, introducere
Prelegere
8.1.2 Instruc iuni
Prelegere
8.1.3 Tipuri
Prelegere
8.1.4 Func ii de intrare / ieşire
Prelegere
8.1.5 Operatori şi expresii
Prelegere
8.1.6 Tablouri
Prelegere
8.1.7 Şiruri de caractere
Prelegere
8.1.8 Tablouri multidimensionale
Prelegere
8.1.9 Pointeri. Legatura dintre pointeri si tablouri. Pointeri generici. Pointeri la
Prelegere
pointeri. Tablouri de pointeri.
8.1.10 Structuri. Tablouri de structuri. Campuri de biti. Structuri imbricate.
Prelegere
8.1.11 Uniuni
Prelegere
8.1.12 Alocarea dinamica a memoriei
Prelegere
8.1.13 Func ii, Transferul argumentelor si al rezultatului. Functii cu parametri
constanti. Func ii recursive, Pointeri la func ii. Tablouri de pointeri la func ii.
Prelegere
Functii cu numar variabil de parametri.
Bibliografie:
1. Ovidiu Cosma, Manual de programare in limbajul C, Ed. Risoprint Cluj Napoca, 2004;
2. Dan Ionescu, Baze matematice pentru calculatoare numerice, Ed. Tehnic 1978;
3. Knuth D.E, Tratat de programarea calculatoarelor, Algoritmi fundamentali, Ed. Tehnic 1974;
4. Resurse WWW
8. 2 Laborator

Metode de predare
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8.2.1 Prezentarea laboratorului, Mediul de programare Borland C++ Builder Lucr ri de laborator
sau Dev C++.
8.2.2 Compararea performa elor unor algoritmi de sortare. Compararea Lucr ri de laborator
performan elor unor algoritmi de c utare rapid .
Lucr ri de laborator
8.2.3 Aplica ie pentru afişarea valorilor întregi cu ajutorul cuvintelor.

2h

8.2.4 Aplica ie pentru reprezentarea grafic a func iilor trigonometrice pe un Lucr ri de laborator
anumit interval. Reprezentarea unor suprafe e in spatiu.

2h

8.2.5 Aplica ie de adunare şi sc dere a unor numere oricât de mari. Afişarea Lucr ri de laborator
con inutului unor variabile întregi în format binar.

2h

8.2.6 Aplica ie de eliminare a caracterelor duble dintr-un text. Definirea unor Lucr ri de laborator
excep ii. Eliminarea unui anumit cuvânt dintr-un text.

2h

8.2.7 Tablouri multidimensionale. Însumarea elementelor unei matrice pe linii Lucr ri de laborator
şi pe coloane. Inmul irea a 2 matrice

2h

8.2.8 Afisarea elementelor unei matrice patrate prin parcurgerea acesteia in Lucr ri de laborator
spirala şi în zig-zag.

2h

8.2.9 Structuri. Afişarea elementelor unui vector, sortate dup num rul de
apari ii. Determinarea celui mai scurt segment de dreapta având capetele într-o Lucr ri de laborator
multime de puncte.

2h

8.2.10 Validarea unor date calendaristice, determinarea datei urmatoare, Lucr ri de laborator
calculatea numarului de zile dintre doua date, etc.

2h

8.2.11 Uniuni. Afisarea in binar a continutului unor variabile flotante. Pointeri Lucr ri de laborator
şi tablouri. Refacerea aplica iilor realizate cu ajutorul tablourilor.

2h

8.2.12 Alocarea dimamica a memoriei. Tablouri de pointeri. Aplicatie de
sortare a unor date personale. Revizuirea aplica iilor realizate cu ajutorul Lucr ri de laborator
tablourilor.
8.2.13 Functii recursive. Aplicatie de generare a unor arbori binari. Lucr ri de laborator
Parcurgerea arborilor. Aplica ie de sortare bazat pe arbori binari. Aplica ie de
c utare binar .
Lucr ri de laborator
8.2.14 Realizarea unui ceas digital şi analogic.

2h

2h
2h

2h

2h

Bibliografie:
1. Ovidiu Cosma, Manual de programare in limbajul C, Ed. Risoprint Cluj Napoca, 2004;
2. Dan Ionescu, Baze matematice pentru calculatoare numerice, Ed. Tehnic 1978;
3. Knuth D.E, Tratat de programarea calculatoarelor, Algoritmi fundamentali, Ed. Tehnic 1974;
4. Resurse WWW

9. Coroborarea/validarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunit ii epistemice,
asocia iilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se asigur cunoştintele fundamentale de programare procedural , necesare absolven ilor ce vor urma o cariera
didactica, şi care stau la baza unor cursuri de programare orientata pe obiecte ce se studiaz în anul II.
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10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs Prezen a la curs
Lucrare scrisa
Prezen a la laborator
10.5
Activitatea la laborator
Laborator

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota
final
10%

Examen scris

40%
10%

Realizarea lucr rilor de
laborator
Realizarea aplica iei

10%

Proba practic , realizarea unor aplica ii folosind mediul de
30%
dezvoltare de la laborator
10.6 Standard minim de performan
 Cunoaşterea no iunilor de baz prezentate la curs, care este echivalent cu obtinerea notei 5 examenul scris
 Realizarea activit ilor de preg tire pe parcursul semestrului, la un nivel satisf c tor.
Data completării
15.09.2016

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Ovidiu COSMA

Data avizării în departament

Semnătura titularului de laborator

Asistent univ. drd. Tical Cristina

Semnătura directorului de departament
Prof. univ. dr. Vasile Berinde
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