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 Re ele de Calculatoare
2.1 Codul disciplinei
SMAIL507
2.2 Titularul activit ilor de curs
Conf.univ.dr. ing. Ovidiu COSMA
2.3 Titularul activit ilor de aplica ii Asistent drd. Tical Cristina
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

Ob.

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
4
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
56
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
74
3.4 Total ore pe semestru
130
3.5 Num rul de credite
5
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, echipamente de rețea, switchuri, routere, cabluri
laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
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CUNOŞTIN E:
C6.1 Identificarea conceptelor si modelelor de baza pentru sisteme de calcul si retele de calculatoare.
C6.2 Identificarea si explicarea arhitecturilor de ază pe tru orga izarea și gestiu ea siste elor si a
retelelor.
ABILIT I:
C6.3 Utilizarea tehnicilor pentru instalarea, configurarea si administrarea sistemelor si retelelor.
C6. Efe tuarea de ăsurători de perfor a ţă pe tru ti pi de răspu s, consum de resurse; stabilirea
drepturilor de acces.
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
or elor de eti ă 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 func ion rii re elelor de calculatoare;
7.1 Obiectivul general al
O2 În elegerea principalelor protocoale de comunica ie;
disciplinei
O3 Înv area principiilor de proiectare a unei re ele de calculatoare.
O1 Configurarea unor echipamente de re ea;
7.2 Obiectivele specifice
O2 Realizarea unor programe de comunica ie.
8. Con inuturi
8.1 Curs

Metode de predare

8.1.1 Introducere. Modele arhitecturale.
Prelegere
8.1.2 Modelul OSI. Modelul TCP/IP
Prelegere
8.1.3 Protocoale de acces la mediul fizic
Prelegere
8.1.4 Protocoale pentru controlul fluxului.
Prelegere
8.1.5 Detec ia şi corec ia erorilor
Prelegere
8.1.6 Standardele Ethernet, Token Ring şi Token Bus
Prelegere
8.1.7 Algoritmi de dirijare
Prelegere
8.1.8 Algoritmi pentru controlul congestiei
Prelegere
8.1.9 Protocoalele IP, ICMP, ARP, DHCP, TCP, UDP
Prelegere
8.1.10 Protocoalele POP3, SMTP, FTP, HTTP. Sistemul DNS.
Prelegere
Bibliografie:
1. Ovidiu Cosma, Re ele de calculatoare, Universitatea de Nord Baia Mare, 2000
2. Andrew S. Tanenbaum, Re ele de calculatoare, ed. 3, Computer Press Agora, 1997
3. V. Cristea, N. puş, T. Moisa, V. Damian, Re ele de calculatoare, Teora, 1992
4. www.ietf.org
5. Alte resurse WWW
8. 2 Laborator

Metode de predare
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Observa ii
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8.2.1 Studiul unor protocoale de nivel aplica ie cu Putty şi wireShark: POP3,
Lucr ri de laborator
SMTP
8.2.2 Realizarea unui client POP3 în limbajul Java
Lucr ri de laborator
8.2.3 Realizarea unui client SMTP în limbajul Java
Lucr ri de laborator
8.2.4 Studiul unor protocoale de nivel aplica ie cu wireShark: HTTP, FTP
Lucr ri de laborator
8.2.5 Studiul protocoalelor TCP şi UDP cu wireShark
Lucr ri de laborator
8.2.6 Studiul protocolului IP cu wireShark
Lucr ri de laborator
8.2.7 Protocoale de dirijare RIP, OSPF
Lucr ri de laborator
8.2.8 Protocoalele ARP, DHCP
Lucr ri de laborator
8.2.9 Ethernet
Lucr ri de laborator
8.2.10 Coduri corectoare de erori
Lucr ri de laborator
Bibliografie:
1. Ovidiu Cosma, Re ele de calculatoare, Universitatea de Nord Baia Mare, 2000
2. Andrew S. Tanenbaum, Re ele de calculatoare, ed. 3, Computer Press Agora, 1997
3. V. Cristea, N. puş, T. Moisa, V. Damian, Re ele de calculatoare, Teora, 1992
4. www.ietf.org
5. Alte resurse WWW
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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 cunoştin ele necesare pentru administrarea re elelor de calculatoare, ce sunt solicitate de c tre principalii
ofertanti de locuri de munc în domeniul networking.
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 drd Ticală Cristina

Semnătura directorului de departament

Prof. univ. dr. Vasile Berinde
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