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VERIFICAREA ŞI VALIDAREA SISTEMELOR SOFT 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi  Microelectronică 

Departamentul Informatica si Ingineria Sistemelor  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.5 Informatică aplicată 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă) 4         E de specialitate  opţională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30  30 15 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Ingineria calculatoarelor şi produse program, baze de date, programarea 
interactivă, Programarea orientată pe obiecte 

Conform competenţelor Descrierera proceselor de sistem pentru sistemul verificarea şi validarea 
sistemelor soft 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

De desfăşurarea 
cursului 

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Seminar Se va folosi proiectorul şi calculatorul 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 1- Înţelegerea noţiunii de calitate şi a consecinţelor acesteia asupra dezvoltării societăţii ; 

 2- Capacitatea de a defini principiile generale ale calităţii relative la domeniul ingineriei 
software-ului şi la exigenţele faţă de normele/standardele internaţionale privitor la soft pe 
tot parcursul ciclului de viaţă; 
3- Capacitatea de a înţelege cerinţele pentru elaborarea unui sistem de management al 

calităţii pe parcursul fazelor de dezvoltare ale software-ului. 

Competenţe 
transversale 

1.  Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care 
există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale. 
 Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), 
inclusiv folosind limbi străine. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenţilor cu conceptele şi terminologia aferentă sistemelor calităţii, 
modelele sistemelor calităţii în seria de standarde ISO 9000, modelele de excelenţă, 
modelele calităţii software-ului, procesele ciclului de viaţă ale software-lui. 

Obiectivele specifice În urma promovării disciplinei de Managementul şi asigurarea calităţii software-ului 
studenţii vor dobândi abilităţi, cunoştinţe privind principiile managementului calităţii 
şi aptitudini pentru proiectarea unui sistem de management al calităţii. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.Introducere. Scurt istoric. Definiţii de bază.  2  

T2. Concepte şi termeni legaţi de calitate 4  

T3.Metode, tehnici şi instrumente pentru managementul calităţii 2  

T4. Metode de generare a încrederii în produse 2  

T5. Principii fundamentale ale sistemelor de management al calităţii. ISO 9001. 2  

T6. Instrumentele calităţii şi instrumentele de management al calităţii.  2  

T7.Conducerea şi asigurarea calităţii produselor software. Cuprinsul standardului 
ISO 9000-3:1995 

2  

T8. Managementul calităţii  soft-ului. ISO12207. Procesele ciclului de viaţă ale 
produselor software. 

4  

T9. Evaluarea calităţii soft-ului. Standardul  ISO 9126-Caracteristicile calităţii 
softului. Metricile calităţii. ISO 14598-Procesele de evaluare a calităţii software-
ului. 

6  

T10. Asigurarea calităţii softului. IEEE Standard for Software Quality Assurance 
Plans-IEEE 730-02. Planificarea asigurării calităţii softului. 

2  

Total prelegeri: 30  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Temeni şi concepte privitor la calitate. ISO 9000 :2000 4  

S2. Metode şi instrumente ale managementului calităţii. Analiză de date. 8  

S3. Aplicarea standardului ISO 9000-3. Cerinţele pentru Sistem de management 
al calităţii. 

8  

S4. Elaborarea procedurii de sistem şi procedurii operaţionale. 6  

S5.Evaluarea calităţii produsului soft finit.  4  

Total lucrări de laborator/seminare: 30  
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi la seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi la activităţi la seminare; 
Obţinerea notei minime la examenul final ”5”. 
 


