
FIŞA DISCIPLI NEI  

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT MARKETING 

1.4 Domeniul de studii MANAGEMENT 

1.5 Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (CICLUL II) 

1.6 Programul de studii/Calificarea ADVANCED MANAGEMENT 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Information system for advanced management – FSTE-0152 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Horia DEMIAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Horia DEMIAN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei O 
(I) Impusă; (O) Opțională; (F) Facultativă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator .../2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator ..../28 

Distribuţia fondului de timp ore .... ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  46 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 ore 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 ore 

Tutoriat 2 ore 

Examinări 4 ore 

Alte activităţi................................... - ore

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum ............................................ (Condiţionări) 

4.2 de competenţe ............................................ 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

.................................................... 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

.................................................... 

6. Competenţele specifice acumulate
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C6.1. Definirea conceptelor si metodelor privind utilizarea bazelor de date, informatii si cunostinte in 
procesul managerial. 
C6.2. Explicarea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în 
procesul managerial 
C6.3. Aplicarea de metode, tehnici şi proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe 
în procesul managerial 
C6.4. Selectarea metodelor, tehnicilor si procedurilor pentru utilizarea bazelor de date,informatii si 
cunostinte in procesul managerial.   
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, 

eficientă şi responsabilă 
 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 
 
 
 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Utilizarea bazelor de date 

7.2 Obiectivele specifice -  intelegerea tipurilor de date 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs (C) Metode de predare Observaţii 

8.1.1. Explicarea principalelor concepte existente intr-

o baza de date. 

online  

8.1.2. Tipuri de date in Microsoft SQL Server online 

 

 

8.1.3. Expresii si functii online 

 

 

8.1.4. Expresii relationale online 
 

 

8.1.5. Proiectarea si realizarea unei baze de date. online 

 

 

8.1.6. Tipuri de relatii intre tabelele unei baze dedate. 

Constrangeri. Valori implicite. Valoarea Null. 

online 

 

 

8.1.7. Interogarea bazelor de date. Comanda 

SELECT...FOR..WHERE. 

online 
 

 

8.1.8. Utilizarea operatorilor JOIN, clauza Group BY , 

Having, Union. 

online 

 

 

8.1.9. Utilizarea vederilor. Acordarea drepturilor. online 

 

 

8.1.10. Realizarea interogarii bazelor de date cu 

ajutorul Microsoft Excel 

online 

 

 

8.1.11. Utilizarea Tabelelor in Excel, Ordonarea, 

Filtrarea datelor 

online 

 

 

8.1.12. Utilizarea Pivot Tabel online 

 

 

Bibliografie 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver15 

 



8.3 Laborator (L) 

8.3.1. Crearea unei baze de date. Salvarea 
fisierelor aferente bazei de date. 

online 

8.3.2. Exercitii privind scrierea expresiilor online 

8.3.3. Utilizarea functiilor in cadrul expresiilor online 

8.3.4. Expresii relationale online 

8.3.5. Proiectarea si realizarea unei baze de date. online 

8.3.6. Tipuri de relatii intre tabelele unei baze 
dedate. Constrangeri. Valori implicite. Valoarea 
Null. 

online 

8.3.7. Interogarea bazelor de date. Comanda 
SELECT...FOR..WHERE. 

online 

8.3.8. Utilizarea operatorilor JOIN, clauza Group 
BY , Having, Union 

online 

8.3.9. Utilizarea vederilor. Acordarea drepturilor online 

8.3.10. . Realizarea interogarii bazelor de date cu 
ajutorul Microsoft Excel 

online 

8.3.11. Utilizarea Tabelelor in Excel, Ordonarea, 
Filtrarea datelor 

online 

8.3.12. Utilizarea Pivot Tabel online 

Bibliografie 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Acest curs vine in sprijinirea activitatii de analiza si interpretare a datelor. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs (C)  Cunoaşterea şi

înţelegerea

integrală a

conţinutului

disciplinei

 Rezolvarea

corectă a tuturor

itemilor din test

şi răspunsuri

Online – platforma 

e.uoradea.ro

100% 

10.5 Seminar (S) 

10.6 Laborator (L) 



10.7 Proiect (P) 

10.8 Lucrări practice (P) 

10.9 Standard minim de performanţă 

 Obţinerea a  cel  puţin 3 puncte pentru răspunsurile la examen  (2 punct oficiu + 3 puncte pentru itemi corect
rezolvaţi (se împart 8 puncte la numărul de itemi din test şi se obţine punctajul/item )

Data completării 

24.09.2020 

Titular de curs: 

Conf.univ.dr. Horia Demian 
(gradul didactic, numele, prenumele şi semnătura) 

Adresa de e-mail: horia_demian@yahoo.com 

Titular de seminar/laborator/lucrări 

practice etc.: 

Conf.univ.dr. Horia Demian 
(gradul didactic, numele, prenumele şi 

semnătura) 

Adresa de e-mail: 

horia_demian@yahoo.com 

Data avizării în 

Departament: 

28.09.2020 

Director de Departament, 

Conf. univ. dr. ABRUDAN Maria Madela 
(gradul didactic, numele, prenumele şi semnătura) 

Date de contact
1
:  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Management-

Marketing 

Str. Universităţii, nr. 1, Clădire Corp F, etaj 3, sala F 303 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 

Tel.: 0259-408796.; Fax: 0259-408409 

E-mail: steconomice@uoradea.ro

Pagina web: http://steconomiceuoradea.ro

Data avizării în 

Consiliul Facultăţii 

de Ştiinţe 

Economice: 

30.09.2020 

Decan, 

Prof.univ.dr. Alina BADULESCU 

Date de contact
2
:  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice – Birou Decan 

Str. Universităţii, nr. 1 

Cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 

Tel.: 0259-408109, 0259-408407; Fax: 0259-408409 

E-mail: steconomice@uoradea.ro

Pagina web: http://steconomiceuoradea.ro

1
 Se vor specifica datele de contact (tel., e-mail, pagina web, etc) ale entităţii academice beneficiară a 

Fişei disciplinei 
2
 Se vor specifica datele de contact (tel., e-mail, pagina web, etc) ale entităţii academice beneficiare a 

Fişei de Disciplină 

mailto:steconomice@uoradea.ro
http://steconomiceuoradea.ro/
mailto:steconomice@uoradea.ro
http://steconomiceuoradea.ro/

