FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
Administrarea Afacerilor-Marketing
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Sisteme informaţionale de gestiune
2.2. Cod disciplină
ECTS 314
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de laborator
Teiuşan Sorin-Ciprian
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
I
C
O
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
0
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
0
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

2
28
ore
20
7
15
2
3
-

47
28
75
3

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sală dotată cu videoproiector, laptop
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector, laptop, calculatoare pentru
studenţi şi acces la internet

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Competenţe transversale
-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de utilizare a
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

sistemelor informatice de gestiune
- dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice
specifice sistemele informaţionale de gestiune;
- însuşirea informaţiilor privind construcţia şi exploatarea sistemelor
informatice de gestiune;
- formarea abilităţilor practice de operare cu sisteme informatice de
gestiune;
- însuşirea cunoştinţelor cu privire la aprecierea eficienţei şi
eficacităţii sistemelor informatice;
- formarea abilităţilor teoretice şi practice de auditare a sistemelor
informaţionale.

8. Conţinuturi
8.1 Seminar-laborator
Introducere. Scopul şi obiectivele disciplinei. Cerinţe preliminare.
Conţinuturi. Recomandări de studiu. Evaluarea. Cerinţe de respectat în
utilizarea calculatoarelor şi a internetului
Test iniţial de verificare a cunoştinţelor necesare pentru disciplina
sisteme informaţionale de gestiune
1. Elemente de bază privind sistemele informaţionale de gestiune. Date
şi informaţii. Sistemul informaţional şi sistemul informatic. Sistemele
informatice de gestiune. Ciclul de viaţă al unui sistem informaţional (1
oră)
2. Fundamente ale realizării sistemelor informatice. Planificarea
sistemelor informatice. Concepţia, realizarea şi implementarea sistemelor
informatice. Analiza sistemului informatic de realizat. Realizarea
sistemului informatic. Implementarea sistemului informatic. Strategii de
realizare a sistemelor informatice (1 oră)
3. Internetul şi administrarea afacerilor. Internetul pentru economişti.
Căutarea avansată. Baze de date legislative (2 ore)
4. Tehnologii şi sisteme informatice. Tehnologii informatice.
Calculatorul în domeniul economic. Elemente de bază ale utilizării
calculatoarelor în administrarea afacerilor. Sisteme informatice de
gestiune (4 ore)
5. Sisteme informatice contabile. Elemente generale privind sistemele
informatice funcţionale. Organizarea şi conducerea contabilităţii cu
sisteme informatice de prelucrare automată a datelor. Sisteme
informatice contabile. Configurarea entităţilor într-un sistem informatic
contabil. Configurarea utilizatorilor unui program contabil. Înregistrarea
în programe a operaţiunilor societăţilor (5 ore)

Metode de predare
Test, prelegere,
conversaţie, exemplificări,
aplicaţii

Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii

Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii
Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii

Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii

Observaţii

6. Sisteme informatice pentru gestiunea comercială şi a producţiei.
Sisteme informatice pentru producţie. Sisteme de gestiune a stocurilor.
Sisteme de analiză a vânzărilor (3 ore)
7. Sisteme informatice financiare şi fiscale. Analiza performanţei
financiare. Înregistrarea în programe a operaţiunilor de trezorerie.
Declaraţii electronice (3 ore)
8. Sisteme informatice pentru gestiunea resurselor umane. Sisteme de
gestionare a datelor personalului. Sisteme de evidenţă a salariaţilor.
Sisteme de proiectare a structurii organizatorice a entităţii (3 ore)
9. Sisteme informatice pentru turism. Sisteme informatice front-office.
Sisteme informatice de rezervări. Sisteme informatice de turism ce
utilizează internetul. Sisteme informaţionale geografice. Sisteme de
prezentare bazate pe realitatea virtuală (2 ore)
10. Sisteme de criptare. Ce este criptarea? Sisteme criptografice.
Semnătura electronică (2 ore)
11. Controlul şi auditul sistemelor informaţionale. Controlul sistemelor
informatice. Eficacitatea sistemelor informatice. Eficienţa sistemelor
informatice. Auditul sistemelor informatice. Auditul sistemelor
informaţionale (2 ore)

Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii

Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii
Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii

Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii
Prelegere, conversaţie,
exemplificări, aplicaţii
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către
studenţii programului de studiu Economia Comerţului, Turismului şi serviciilor de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi
practice privind sistemele informatice de gestiune. Viitorilor economişti li se pun acum la dispoziţie cunoştinţele de bază
pe care trebuie să le deţină în domeniul sistemelor informaţionale de gestiune, scopul fiind acela de a-i pregăti, cu
elemente fundamentale, pe cei care, nu peste mult timp, se vor ocupa de gestiunea activităţilor din entităţile de comerţ,
turism şi servicii.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
Utilizarea aplicaţiilor
informatice de gestiune

Examinare cu ajutorul
calculatorului

80%

Portofoliu de lucrări
aplicative

20%

10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competenţelor în:
- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele sistemelor informaţionale de gestiune prezentate;
- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin jumătate dintre
sistemele informatice de gestiune prezentate.
Data completării
30.09.2016

Data avizării în departament
03.10.2016

Semnătura titularului de laborator
Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian

Semnătura director de departament
Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela

