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1. Obiectivele programului 

 
Programul de Master pentru Administrarea Bazelor de Date are ca principal scop 

oferirea de cursuri şi activitati practice (laborator, proiect, activitati de cercetare)  în vederea 

deprinderii de cunostinte aprofundate din  domeniul administrarii bazelor de date. Programul 

pregăteşte astfel specialişti în domeniu cu capacităţi teoretice şi practice ridicate, aceştia 

putând opta la finalizarea cursurilor de master către o carieră academică, prin programe de 

doctorat sau către o carieră industrială, prin profesarea în cadrul unei companii. 

Actualul program de Master vine ca o cerinţă a dezvoltării societăţii şi de impunere a 

unei necesităţi reale de administrare a unui volum din ce în ce mai mare de date. Implicaţiile 

directe sunt în sistemele distribuite, pornind de la Internet până la sistemele complexe de mari 

dimensiuni. Prin subiectele teoretice dezbătute în cadrul cursurilor şi prin abordările practice 

din cadrul laboratoarelor sunt prezentate realizările actuale din sistemele de gestiune baze de 

date. 

Modulul de master Administrarea bazelor de date beneficiază şi de participarea unor 

specialişti în baze de date cu experienţă vastă în diferitele tehnologii oferite de Oracle, IBM şi 

altele. 

Programele cursurilor din cele patru semestre se bazează pe unele cunostinte in 

domeniul Ştiinţei Calculatoarelor deprinse in ciclul de licenta, fara ca modulul de master sa 

fie adresat exclusiv absolvenţilor din specializarea Calculatoare ci si celor care au absolvit 

specializari din domenii inrudite. 

 

2. Competenţe generale şi competenţe specifice 
 

Competente generale: proiectarea şi administrarea bazelor de date, analiza şi dezvoltarea 

modelelor generale aplicabile în administrarea bazelor de date, implementarea bazelor de 

date, dezvoltarea capacităţilor în realizarea de aplicaţii complexe ce au ca suport bazele de 

date. 

 

Competente specifice: cunoaşterea elementelor avansate de baze de date, capacitatea de 

implementare a bazelor de date, capacitatea de administrare a bazelor de date, asigurarea 

securităţii bazelor de date, cunoaşterea standardelor deschise pentru sistemele de baze de 

date, utilizarea metodelor de data mining pentru prelucrarea informaţiei, utilizarea 

instrumentelor CASE pentru proiectarea aplicaţiilor, cunoaşterea principiilor de modelare a 

datelor, proiectarea aplicaţiilor J2EE, managementul proiectelor complexe de baze de date. 

 



3. PLAN  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

Cod Disciplina Sem C S L P PC 
Evaluare 
(E/V/P) 

UPB.03.M1.O.02-01 Sisteme avansate de baze de date I 2  2  5 E 

UPB.03.M1.O.02-02 
Implementarea sistemelor de baze 

de date 
I 2  2  5 E 

UPB.03.M1.O.02-03 Administrarea bazelor de date I I 2  2  5 E 

UPB.03.M1.O.02-04 
Sisteme informatice si Standarde 

deschise 
I 2  2  5 E 

 Total activităţi didactice: 16 ore  8  8  20  
UPB.03.M1.O.02-05 Cercetare: 12 I    12 10  
UPB.03.M2.O.02-06 Data minig şi data warehousing II 2   2 5 E 

UPB.03.M2.O.02-07 

Instrumente CASE pentru 

proiectarea aplicaţiilor cu baze de 

date 
II 2  2  5 E 

UPB.03.M2.O.02-08 Administrarea bazelor de date II II 2   2 5 E 

 Total activităţi didactice: 12 ore  6  2 4 15  
UPB.03.M2.O.02-09 Cercetare: 16 II    16 15  
UPB.03.M3.O.02-10 Proiectarea aplicaţiilor J2EE III 2  2  5 E 

UPB.03.M3.O.02-11 
Managementul proiectelor si 

serviciilor IT 
III 2  2  5 E 

UPB.03.M3.O.02-12 Disciplina la alegere III 2  2  5 E 

UPB.03.M3.O.02-13 Noţiuni avansate de baze de date III 2  2   5 E 

 Total activităţi didactice: 16 ore  8  8  20  
UPB.03.M3.O.02-14 Cercetare : 12 ore III    12 10  

 Total activităţi didactice : 0 ore IV       
UPB.03.M4.O.02-15 Elaborare lucrare de dizertatie IV    12 15  
UPB.03.M4.O.02-16 Cercetare : 16 ore IV    16 15  

 

4. Personalul didactic existent în facultate (facultăţi) care va fi implicat în 
programul de master. 

Prof. Florin Rădulescu (UPB) 

Prof. Mircea Petrescu (UPB), MC al Academiei Romane 

Conf. Lorina Negreanu (UPB) 

Profesori invitaţi de la alte universităţi pentru prezentări speciale. 

Asistenţi/Ş.L.: s.l.dr.ing. Alexandru Boicea, sl.dr.ing. Florin Pop, sl.dr.ing. Ciprian 

Dobre, as.dr.ing. Corina Stratan, as.drd.ing. Alexandru Costan, as.drd.ing. Alexandru 

Herisanu, as.dr.ing. Mugurel Andreica (se menţionează faptul că Alexandru Costan, 

Alexandru Herişanu sunt în etapa de finalizare a tezei de doctorat, ceilalti având deja 

titlul de doctor). 

Specialişti în domeniu: Ruxandra Bântea (Oracle). 

 

RECTOR,        DECAN, 
 

Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU   Prof. dr. ing. Dumitru Popescu 


