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INTERACȚIUNE OM - CALCULATOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică şi 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 

III (învăţământ cu frecvenţă) 6 E de specialitate obligatorie 3 
 

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 

90 24 12 - 28 26 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Matematica computațională, Tehnologia Limbajului Natural, Lingvistica 
computațională, Programarea interactivă, Ingineria Limbajului,  Sisteme bazate 
pe cunoștințe. 

Conform competenţelor Algoritmizarea problemelor, logica matematică, bazele procesării limbajului 
natural, metode de învățare automată, crearea bazelor de cunoștințe. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. 
La fel este de dorit și posibilitatea de a conecta calculatorul la internet pe parcursul lecțiilor. 

Laborator/ 
seminar 

Studenţii vor perfecta lucrările în laborator conform condiţiilor și variantelor impuse de 
indicaţiile metodice și vor prezenta profesorului în format electronic. Termenul de predare a 
lucrării de laborator – două săptămâni după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere 
a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./două săptămâni de întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP2. Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a datelor. 
CP2.2 Explicarea rolului şi utilităţii sistemelor de prelucrare şi gestiune a datelor în domeniul 
specializării. 
CP2.5 Proiectarea şi dezvoltarea de programe folosind limbaje de nivel înalt. 

CP4. Soluţionarea problemelor reale folosind instrumentele matematicii şi informaticii 
aplicate. 

CP4.1 Cunoaşterea metodelor  de acumulare,  prelucrare şi de transfer  a informaţiei. 
CP4.2 Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor de actualizare a acestora, necesare în 
procesul de prelucrare şi tratare a informaţiilor structurate şi nestructurate. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Scopul disciplinei este de a oferi studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul 
de crearea interfețelor om-calculator. 

Obiectivele 
specifice 

Obiectivele disciplinei sunt de a da studenților cunoștinșe în domeniile: 
- multimedia şi realitatea virtuală, 
- dezvoltarea pe web şi pentru web, 
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- interacţiunea în limbajul uman, 
- personalizarea, adică adaptarea interfeţelor la caracteristicilor psihice ale fiecărui 
utilizator, 
- aplicarea elementelor de inteligenţă artificială în interacțiunea om-calculator. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. Metode de interacțiune între om și calculator. 4  

T2 Dialog. Istoria cercetării şi modelării dialogului. 4  

T3. Pragmatica, noţiuni generale, noțiunea de context. 4  

T4. Teorii de analiza discursului, modele de discurs. 4  

T5. Teoria structurilor retorice. 4  

T6. Anafora, analiza automată a anaforei. 2  

T7. Teoria venelor. 2  

Total prelegeri: 24  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Crearea sistemului de dialog cu utilizator. 4  

LL2. Analiza discursului. 4  

LL3. Analiza automată a anaforei. 4  

Total lucrări de laborator/seminare: 12  
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Analyzing Unstructured Data. Cambridge 2008. 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

40%   60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală cunoştinţelor teoretice şi competențelor practice necesare 
pentru crearea unei baze de cunoștințe. 

 


