
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Programul de studiu de master 
Administrarea bazelor de date (ABD) 

___________________________________________________________________________ 
 

68 
 

Prezentarea programului de studii de masterat Administrarea bazelor de 

date (ABD) 
 
1. Misiunea programului Administrarea bazelor de date (ABD) 

 

Programul de studii universitare de masterat Administrarea bazelor de date (ABD) asigură 
pregătirea pe nivelul 7 al EQF (ciclul II Bologna – studii de masterat) pentru studenţii care au 
absolvit ciclul de licenţă din domeniile: Calculatoare şi Tehnologia Informatiei (specializările 
Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Ingineria Informaţiei), Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii, Ingineria sistemelor (specializările Automatică şi informatică aplicată, 
Ingineria sistemelor multimedia) , Ştiinţe Inginereşti Aplicate (specializarea Matematică si 
informatică aplicată în inginerie) precum şi din domeniile Matematică (specializarea 
Matematică informatică) şi Informatică (specializarile Informatică , Informatică aplicată)  
 
Programul de studii universitare de masterat Administrarea bazelor de date (ABD) îşi 
asumă misiunea de a pregăti specialişti in domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, 
capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice, de a contribui la progresul tehnologic, 
economic şi social-cultural al societăţii şi de se integra în societatea cunoaşterii. În particular, 
programul are drept misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior tehnic in 
domeniul administrării şi utilizării bazelor de date complexe.  
 
Programul de masterat formează specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, 
şi activităţi economice într-un domeniu de mare actualitate şi cu ţintă pe termen lung. În 
concordanţă cu politica generală a universităţii, programul pregăteşte specialişti pentru 
integrarea rapidă pe piaţa muncii şi care vor contribui decisiv la dezvoltarea în România a 
societăţii informaţionale şi a societăţii cunoaşterii. Societatea cunoaşterii reprezintă mai mult 
decât societatea informaţională; ea este posibilă numai grefată pe societatea informaţională şi 
nu poate fi separată de aceasta. În acelaşi timp, ea este mai mult decât societatea 
informaţională prin rolul major care revine informaţiei – cunoaştere în societate.  
 
Programul se adresează în principal studenţilor absolvenţi ai ciclului de licenţă dintr-o 
facultate de profil din domeniu dar poate fi urmat şi de studenţi absolvenţi ai unor facultăţi cu 
profil apropiat, asa cum s-a menţionat anterior. 
 
Programul de master are o componentă orientată spre cercetare. Deşi domeniul bazelor de 
date nu este unul nou, aplicaţiile sale sunt încă de mare actualitate. Studenţii care vor urma 
cursurile acestui modul de master vor avea posibilitatea de ca colabora cu instituţii externe şi 
cu parteneri din industrie pentru elaborarea lucrării finale de disertaţie. 
 
2. Obiectivele programului  

 
Programul de Masterat in Administrarea bazelor de date (ABD) are ca scop oferirea 
cunoştinţelor necesare pentru conceperea, proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii software 
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avansate care au la baza tehnologiile relaţionale şi orientate pe obiect. Programul vizează 
educarea unor specialişti cu înaltă pregătire într-un domeniu foarte actual şi important pentru 
cercetarea în tehnologia informaţiei, precum şi pentru valorificarea inovării în companiile de 
profil implicate în dezvoltarea unor produselor informatice cu un grad ridicat de complexitate.  
 
Dezvoltarea aplicaţiilor conţinând baze de date complexe are ca principal scop crearea şi 
implementarea sistemelor informaţionale automatizate, menite să susţină procesele de reformă 
şi dezvoltare politică, socială şi economică din ţară, dezvoltarea infrastructurii informaţionale 
de stat şi private, creşterea nivelului de pregătire a angajaţilor din domeniul public şi privat în 
domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. 
 
O direcţie majoră de cercetare pentru modulul de master Administrarea bazelor de date 

(ABD) o reprezintă aplicaţiile de de tip Data mining şi Data warehousing. Data fiind evoluţia 
rapida a volumului de date acumulate programul pregăteşte masteranzii în vederea 
identificării noilor provocări, găsirii metodelor şi instrumentelor potrivite de analiză a 
informaţiilor acumulate în scopul îmbunătăţirii deciziilor.  

 

3. Competenţe profesionale şi transversale 

 
Competenţele profesionale şi transversale definite pentru modulul de master Administrarea 

bazelor de date (ABD) sunt rezultatul realizării obiectivului general şi contribuie la definirea 
calificărilor viitorilor absolvenţi. Acestea sunt: 
 
Competenţe profesionale 

C1  Operarea cu concepte şi metode ştiintifice în domeniul Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţiei 
C2 Cercetare ştiinţifică în domeniul managementului bazelor de date 
C3 Conceperea, proiectarea şi implementarea bazelor de date complexe 
C4 Dezvoltarea de aplicaţii complexe ce au ca suport bazele de date  
C5 Managementul bazelor de date 
C6 Utilizarea metodelor avansate de prelucrare a informaţiei 

 
Competenţe transversale 

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii, pentru a asigura 
reputaţia profesiei. 
CT2. Preluarea diferitelor roluri în echipe de proiect şi descrierea clară şi concisă, 
verbală şi în scris, în limba română şi una internaţională, a rezultatelor domeniilor de 
activitate. 
CT3. Demonstrarea spiritului de creativitate, iniţiativă şi acţiune, pentru actualizarea 
cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.  
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4. Plan de învăţământ  
 
Programul de master Administrarea bazelor de date (ABD) conţine discipline inginereşti de 
specialitate din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, care vizează educarea unor 
specialişti cu înaltă pregătire într-un domeniu foarte actual şi important pentru cercetarea în 
calculatoare şi tehnologia informaţiei, precum şi pentru valorificarea inovării în companiile de 
profil implicate în dezvoltarea unor produselor informatice cu un grad ridicat de complexitate. 
Programul se desfăşoară în limba română.  
 

Semestrul 1 

Cod Disciplina Se

m 

Ti

p 

C S L P P

C 

Evaluar

e 

(E/V/P) 

Ore 

pregatire 

individual

a 

Numa

r total 

ore 

UPB.03.M1.O.0

2-01 

Sisteme 

avansate de 

baze de date 

I A 2  1  6 E 114 156 

UPB.03.M1.O.0

2-02 

Implementare

a sistemelor 

de baze de 

date 

I A 2  1  6 E 114 156 

UPB.03.M1.O.0
2-03 

Securitatea 
sistemelor 

informatice 

I A 2   2 6 E 100 156 

UPB.03.M1.O.0

2-04 

Architecture 

of Service 

Oriented 
Information 

Systems 

I A 2   2 6 E 100 156 

 Total 

activităţi 

didactice: 14 

ore/saptaman

a 

  8  2 4 24    

 Cercetare    6 P 156 156 

 Total general: 

54 ore (x 14 

saptamani = 

756 ore/sem) 

  8  2 4 30  584 780 

 

Semestrul 2 

Cod Disciplina Se
m 

Ti
p 

C S L P P
C 

Evaluar
e 

(E/V/P) 

Ore 
pregatire 

individual

a 

Numa
r total 

ore 

UPB.03.M2.O.02

-05 

Data minig şi 

data 

warehousing 

II A 2   2 6 E 100 156 
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UPB.03.M2.O.02

-06 

Instrumente 

CASE pentru 
proiectarea 

aplicaţiilor cu 

baze de date 

II A 2  1  6 E 114 156 

UPB.03.M2.O.02

-07 

Administrare

a bazelor de 

date 

II S 2   2 6 E 100 156 

UPB.03.M2.O.02

-08 

Noţiuni 

avansate de 

baze de date 

II S 2   1 6 E 114 156 

 Total 

activităţi 

didactice: 14 
ore/saptaman

a 

  8  1 5 24    

 Cercetare    6 P 156 156 

 Total general: 

54 ore (x 14 

saptamani = 

756 ore/sem) 

  8  1 5 30  584 780 

 

Semestrul 3 

Cod Disciplina Se

m 

Ti

p 

C S L P P

C 

Evaluar

e 

(E/V/P) 

Ore 

pregatire 

individual
a 

Numa

r total 

ore 

UPB.03.M3.O.02
-09 

Proiectarea 
aplicaţiilor 
J2EE 

III A 2   2 6 E 100 156 

UPB.03.M3.O.02
-10 

Managementul 
proiectelor si 
serviciilor IT 

III S 2   2 6 E 100 156 

UPB.03.M3.O.02
-11 

Anteprenoriat, 
protectia 
proprietatii 
intelectuale si 
diseminare in 
cercetare 

III C 2 1   6 E 114 156 

UPB.03.M3.O.02
-12 

Knowledge 
Engineering 
and Services 
Ecosystem 

III A 2   1 6 V 114 156 

 Total 

activităţi 
didactice: 14 

ore/saptaman

a 

  8 1  5 24    

 Cercetare    6 P 156 156 

 Total general: 

54 ore (x 14 

  8 1  5 30  584 780 
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saptamani = 

756 ore/sem) 

Semestrul 4 

Cod Disciplina Se

m 

Ti

p 

C S L P P

C 

Evaluar

e 

(E/V/P) 

Ore 

pregatire 

individual
a 

Numa

r total 

ore 

UPB.03.M4.O.0

2-13 

Elaborare 

lucrare de 

dizertatie 

IV S    1

2 

12 P 144 312 

UPB.03.M4.O.0

2-14 

Cercetare  IV A    1

6 

18 P 224 468 

 Total 

activităţi 

didactice: 
28/saptaman

a 

     2

8 

30  392 780 

 Total 

general: 54 

ore (x 14 
saptamani = 

756 ore/sem) 

  54     

 Total 

PROGRAM: 

activităţi 
didactice: 42 

  2

4 

1 3 1

4 

72    

 Total 

PROGRAM 

activităţi 

practica, 

cercetare, 

elaborare 

lucrare de 
dizertatie: 64 

     2

8 

48    

 
Tipul disciplinei este: A – Aprofundare, S – Sinteza, C – Complementar 
 
Planul de invatamant a fost întocmit în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu Metodologia 
de evaluare externă elaborată de ARACIS, cu standardele specifice pentru programele de 
studii din domeniul fundamental ”Ştiinţe inginereşti” şi cu reglementările stabilite de Senatul 
UPB.  
 
Modul de evaluare la fiecare disciplină în parte ţine cont de misiunea asumată, de cunoştinţele 
şi competenţele însuşite în urma parcurgerii disciplinei respective.  
 
Toate disciplinele de predare se încheie cu examen sau verificare (11 examen, 1 verificare) iar 
activităţile de cercetare ştiinţifică din fiecare semestru se încheie cu un raport de cercetare şi o 
verificare care implică prezentarea raportului de cercetare individual şi a rezultatelor obţinute 
în activitatea de cercetare. În activitatea de cercetare, studenţii pot lucra la o temă individual 



Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Programul de studiu de master 
Administrarea bazelor de date (ABD) 

___________________________________________________________________________ 
 

73 
 

sau în echipă. Îndrumătorii temelor de cercetare sunt cadrele didactice implicate în program, 
în special conducătorii de doctorat. În multe cazuri, temele de cercetare sunt legate de granturi 
de cercetare ale cadrelor didactice implicate în program. 
 

5. Activitatea de cercetare în cadrul programului  

 
Studenţii antrenaţi în program beneficiază de un mediu de cercetare stimulativ şi sunt 
antrenaţi în activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, inclusiv pe bază de granturi de 
cercetare, la nivel naţional şi internaţional. Cercetarea în Catedra de Calculatoare se 
orientează pe o serie de direcţii prioritare, printre care menţionăm: Sisteme de gestiunea 
informaţiilor, Sisteme distribuite pe scară larga, Sisteme de cunoştinţe bazate pe semantică, 
Sisteme multi-agent şi inteligenţă artificială, Sisteme de e-Learning şi colaborative mobile.  
 
Planul de cercetare al modului de masterat Administrarea bazelor de date (ABD) se 
încadrează în aceste direcţii prioritare de cercetare ale catedrei, cu focus pe cercetări din 
domeniul prelucrării datelor şi administrării sistemelor de programe care permit aceste 
prelucrări, mai ales către modelele utilizate în dezvoltarea aplicaţilor, arhitectura aplicaţiilor 
de gestiune, şabloanele folosite în definirea funcţionalităţilor aplicaţiilor, gradul de 
interoperabilitate oferit de aplicaţii, politicile de securitate şi acces. Tematica specifică de 
cercetare este, evident, corelată cu diferitele granturi de cercetare la nivel naţional şi 
internaţional câştigate de cadrele didactice implicate în program.  
 
Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile Catedrei de Calculatoare, 
cercetarea ştiinţifică fiind orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi 
internaţionale. Colectivul Catedrei de Calculatoare se mândreşte cu rezultate recunoscute pe 
plan internaţional in domenii precum sisteme distribuite, calcul ştiinţific, inteligenţă artificială 
şi multe altele. Activitatea de cercetare din catedră se desfăşoară în cadrul unor laboratoare şi 
grupuri de cercetare care aparţin Centrului Naţional de Tehnologia Informaţiei.  
 
Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei (CNTI) este parte a Universităţii Politehnica din 
Bucureşti şi este condus de către Catedra de Calculatoare. Misiunea centrului este de a 
promova activităţi de cercetare avansată şi inter-disciplinară, de a dezvolta noi paradigme şi 
direcţii de colaborare între cercetătorii din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi cercetători din 
alte domenii, de a dezvolta potenţialul uman prin programe educaţionale adresate 
absolvenţilor Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (Master, Doctorat, etc.), de a dezvolta o 
„cultură” locală în domeniul calculului de înaltă performanţă şi de a oferi comunităţilor 
academice şi din industrie din România accesul local şi la distanţă la o infrastructură puternică 
de calcul. CNTI dezvoltă proiecte de cercetare, la nivel naţional şi internaţional, în colaborare 
cu centre şi instituţii similare. El are parteneriate şi cu companii de profil în care facilitează 
inovarea şi transferul de tehnologie avansată.  
 
Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei include un număr de laboratoare de cercetare şi 
predare, rezultate ca urmare a diverselor proiecte de cercetare în care membrii acestuia au fost 
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şi sunt implicaţi, a unor colaborări cu parteneri din industria IT precum IBM, CISCO, HP, 
Microsoft, ICL, Oracle, Motorola, etc., şi a transferul tehnologic între Centru şi partenerii din 
industrie:  

• Laboratorul Tehnologii şi soluţii Oracle. Există o relaţie de lungă durată între Catedra de 
Calculatoare a facultăţii si firma Oracle, în cadrul programelor academice ale acesteia. 

• Laboratorul CANTI de Sisteme de calcul şi tehnologia informaţiei – cercetare şi formare 
la nivel de Master şi doctorat în sisteme distribuite şi arhitecturi orientate pe servicii, 
sisteme şi aplicaţii bazate pe tehnologie Grid, inteligenta artificiala şi agenţi inteligenţi, 
sisteme bazate pe cunoştinţe şi e-Learning; 

• Laboratorul e-Business & e-Government - rezultatul unei colaborări între IBM şi Catedra 
de Calculatoare care vizează dezvoltarea îndeosebi a unor proiecte de cercetare în 
domeniul e-Business şi e-Government;  

• Centrul de inovare Microsoft - facilitarea accesului studenţilor la tehnologiile Microsoft în 
cadrul programului MSDN Academic Alliance.  

• Laboratorul CoLaborator - cercetări avansate şi interdisciplinare în domeniul Calculului 
de Înaltă Performanţă (HPC - High Performance Computing), promovând în acest scop un 
nou model de cooperare între specialiştii în știința calculatoarelor, în calculul ştiinţific şi 
în alte domenii de cercetare;  

• Laboratorul de Sisteme distribuite şi Grid - proiecte de cercetare în domeniul sistemelor 
distribuite de scară largă în cadrul unei colaborări între California Institute of Technology 
din SUA, Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) din Elveţia şi 
Universitatea Politehnica din Bucureşti;  

• Alte laboratoare şi grupuri de cercetare ale centrului se pot menţiona: Laboratorul Reţele 
de calculatoare (CISCO, HP), Laboratorul Freescale pentru instrumente integrate de 
dezvoltare pentru procesoarele Freescale, Laboratorul UPB-UTI de prelucrarea 
cunoştinţelor, Laboratorul IXIA pentru sisteme de testare a performanţelor reţelelor şi 
serviciilor, Laboratorul CCS – Compact Computer Systems.  

 
Printre temele majore de cercetare ale CNTI, teme care se desfăşoară în cadrul laboratoarelor 
menţionate, amintim: modele de reprezentarea a datelor şi resurselor in sisteme distribuite, 
actualizarea automată a informaţiilor în baze de date distribuite, servicii distribuite pentru 
agregarea şi regăsirea informaţiei, managementul în Sisteme Distribuite auto-adaptive, 
mecanisme de orchestrare şi configurare pentru servicii in sisteme distribuite de mari 
dimensiuni, servicii de contextualizare pentru dispozitive mobile, mecanisme de asigurare a 
încrederii datelor schimbate în medii mobile, soluţii de agregare a informaţiilor de vizualizare 
a datelor geografice, sisteme colaborative sigure in medii de tip Cloud, acces sigur la resurse 
in sisteme Cloud. 
 
În concluzie, programul de studii universitare de masterat Administrarea bazelor de date 

(ABD) reprezintă un program care oferă absolvenţilor o pregătire ştiinţifică şi tehnica 
modernă, de calitate şi competitivă, este perfect încadrat în politica Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti, atât din punct de vedere al conţinutului şi structurii, cât şi din 
punct de vedere al aptitudinilor, competenţelor dobândite şi deschiderii naţionale şi 
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internaţionale oferite studenţilor. Absolvenţii acestui program vor fi capabili de o integrare 
rapidă pe piaţa muncii şi de ocuparea unor poziţii cheie în industrie sau poziţii în învăţământ 
şi cercetare.  
 

RECTOR,        DECAN, 
 
Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU   Prof. dr. ing. Dumitru Popescu 
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