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Prezentarea programului de studii de masterat “Servicii Software 

Avansate” (SSA) 
  

1 Misiunea programului SSA  

 

Programul de studii universitare de masterat “Servicii Software Avansate” (SSA) îşi asumă 
misiunea de a pregăti specialişti in domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, capabili 
de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la 
progresul tehnologic, economic si social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii 
contemporane şi de se integra în societatea cunoaşterii. În particular, programul are drept 
misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior tehnic in domeniul aplicaţiilor şi 
serviciilor software avansate.  
 
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 (de exemplu facultăţi cu profil de electronică şi telecomunicaţii), cursurile la 
alegere oferind posibilitatea selectării unor discipline complementare care să completeze 
pregătirea de bază a absolvenţilor unui ciclu de licenţă dintr-un profil apropiat. 
 
Programul de master are o componentă orientată spre cercetare, Ştiinţa Serviciilor fiind un 
domeniu nou de cercetare, bazat pe sistemele distribuite de scară largă, pe aplicaţii complexe. 
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 “Servicii software avansate” (SSA) are ca scop oferirea 
cunoştinţelor necesare pentru conceperea, proiectarea şi dezvoltarea serviciilor software 
avansate care au la baza, pe de o parte, tehnologiile sistemelor distribuite răspândite pe scară 
largă (Internet si Web) şi, pe de altă parte, metodele proiectare a aplicaţiilor bazate pe servicii. 
Modulul vizează educarea unor specialişti cu înaltă pregătire într-un domeniu foarte actual şi 
important pentru cercetarea în tehnologia informaţiei, precum şi pentru valorificarea inovării 
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în companiile de profil implicate în dezvoltarea unor produselor informatice cu un grad ridicat 
de complexitate.  
 
Serviciile electronice constituie baza principalelor aplicaţii de TIC oferite utilizatorilor prin 
intermediul internetului. Globalizarea, dezvoltarea economiei de servicii, pun întreprinderea 
tradiţională, administraţia publică, instituţiile de învăţământ şi alte entităţi publice să 
abandoneze modelul de organizare centrat pe problemele interne pentru a se adapta la un alt 
mod de logică, axat pe nevoile clientului. Acest nou val de relaţii dinamice şi inovaţie centrată 
pe client necesită integrarea la nivel de afacere în ansamblu a proceselor, aplicaţiilor şi 
sistemelor la o scară fără precedent. Această integrare la nivel de afaceri în ansamblu, numită 
şi e-business, este bazată pe servicii software avansate. 

 

Efectele benefice ale utilizării pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la 
locul de muncă, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, în viaţa de zi cu zi (pentru a 
face cumpărături, a se instrui, a se distra sau a-şi rezolva diverse treburi gospodăreşti etc.) 
sunt de necontestat. Aceste efecte însă nu trebuie idealizate, atâta timp cât practica actuală a 
dovedit şi existenţa a numeroase obstacole care pot diminua sau anula aceste efecte: 
imposibilitatea unor categorii sociale de a avea acces la noile servicii specifice societăţii 
informaţionale, distorsiunile produse pe piaţa muncii, inadecvarea serviciilor/informaţiilor 
oferite în raport cu interesele individuale sau de grup, lipsa de securitate şi confidenţialitate a 
informaţiei, cu efecte nedorite asupra intimităţii vieţii personale sau cu producerea de pierderi 
materiale importante, conţinuturi informaţionale periculoase la adresa moralei publice, eticii 
sociale sau a securităţii individuale. 
 

O direcţie majoră de cercetare pentru modulul de master “Servicii software avansate” (SSA) 
o reprezintă aplicaţiile ştiinţifice, dezvoltate pe baza serviciilor electronice alcătuiesc clasa de 
aplicaţii de e-Science. În această categorie serviciile adaptive, serviciile care înglobează 
inteligenţa artificială şi elementele de semantică, sistemele de colaborare şi recomandare 
automată, sistemele de mari dimensiuni, tolerante la defecte sunt principalele obiective ce 
trebuiesc considerate pe partea de cercetare. Data fiind evoluţia rapida a domeniului 
serviciilor software avansate, programul pregăteşte masteranzii în vederea identificării noilor 
provocări, găsirii metodelor şi instrumentelor potrivite de soluţionare, analizei şi îmbunătăţirii 
performantelor acestor sisteme bazate pe servicii electronice.  

 

 

3 Competenţe profesionale şi transversale 

 
Competenţele profesionale şi transversale definite pentru modulul de master “Servicii 

software avansate” (SSA) sunt rezultatul realizării obiectivului general şi contribuie la 
definirea calificărilor viitorilor absolvenţi. Acestea sunt: 
 
Competenţe profesionale 
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C.1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice în calculatoare şi tehnologia 
informaţiei. 
C.2. Modelarea şi implementarea fluxurilor proceselor de afaceri în diverse domenii. 
C.3. Dezvoltarea şi proiectarea serviciilor software. 
C.4. Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei serviciilor şi ştiinţa şi 
ingineria calculatoarelor. 
C.5. Auditarea sistemelor şi serviciilor informatice. 
C.6. Cercetare ştiinţifica în domeniul serviciilor software. 

 
Competenţe transversale 

 
CT.1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii, pentru a asigura 
reputaţia profesiei. 
CT.2. 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. 
CT.3. Demonstrarea spiritului de creativitate, iniţiativă şi acţiune, pentru actualizarea 
cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.  

 

 

4 Plan de învăţământ  
 
Programul de master “Servicii software avansate” (SSA) 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.  
 
Planurile de învăţământ ale programului de studii universitare de master sunt prezentate în 
Anexa III.1.a– Planul de învăţământ. Acestea au fost întocmite în concordanţă cu Hotărârea 
de Guvern privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în 
concordanţă cu Metodologia de evaluare externă elaborată de ARACIS, în concordanţă cu 
standardele specifice pentru programele de studii din domeniul fundamental ”Ştiinţe 
inginereşti” şi cu reglementările stabilite de Senatul UPB.  
 
Programul este organizat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni:  

• 3 semestre cu activitate didactică, 16 ore didactice pe săptămână şi 12 ore de activitate 
individuală de cercetare;  

• un semestru pentru cercetare si elaborarea lucrării de dizertaţie cu 16 ore de cercetare 
pe săptămână şi 12 ore pe săptămână pentru elaborarea lucrării de dizertaţie.  

Disciplinele la alegere pot fi alese dintre disciplinele obligatorii ale celorlalte programe de 
master în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, organizate de facultate. Se 
recomandă însă studenţilor, cu prioritate, alegerea unor anumite discipline în fiecare semestru 
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(câte 2 discipline recomandate pentru fiecare curs la alegere). Cu acordul coordonatorului de 
program, disciplinele la alegere pot fi alese şi din programe înrudite, inclusiv programe din 
străinătate în cadrul mobilităţilor studenţilor, cu respectarea numărului de credite.  
Modul de evaluare la fiecare disciplină în parte ţine cont de misiunea asumată, de cunoştinţele 
şi competenţele însuşite în urma parcurgerii disciplinei respective.  
 

Cod 

Tip 

Discipli
na1 

Disciplina 
Se

m 
C S L P 

P

C 

Evalu
are 

(E/V/P

) 

Nu

mar 

tota
l 

ore 

Ore 

pregati

re 
individ

uala 

UPB.03.M
1.O.06-01 

C Dezvoltarea aplicaţiilor pentru 
Internet (Java EE şi .NET) 

I 2  1  6 E 15
6 

114 

UPB.03.M
1.O.06-02 

C Cloud Computing I 2   2 6 E 15
6 

100 

UPB.03.M
1.O.06-03 

S Architectura orientată pe servicii 
a sistemelor informatice 

I 2  1  6 E 15
6 

114 

UPB.03.M
1.O.06-04 

S Disciplina la alegere I 2   2 6 E 15
6 

100 

  Total activităţi didactice: 15 ore I 8 0 2 4 2

4 

 62

4 

428 

UPB.03.M
3.O.06-14 

C Cercetare ştiinţifică I 12 6 V 15
6 

142 

  Total puncte credit I  3

0 

 78

0 

570 

UPB.03.M
2.O.06-05 

C Data minig şi data warehousing II 2   2 6 E 15
6 

100 

UPB.03.M
2.O.06-06 

S Fundamentele ştiinţei serviciilor II 2  1  6 E 15
6 

114 

UPB.03.M
2.O.06-07 

C Metodologia pentru consultanta 
serviciilor informatice 

II 2  1  6 V 15
6 

114 

UPB.03.M
2.O.06-08 

S Disciplina la alegere II 2   2 6 E 15
6 

100 

  Total activităţi didactice: 15 ore II 8 0 2 4 2

4 

 62

4 

428 

UPB.03.M
3.O.06-14 

C Cercetare ştiinţifică II 12 6 V 15
6 

142 

  Total puncte credit II  3

0 

 78

0 

570 

UPB.03.M
3.O.06-09 

C Securitatea informatică II
I 

2   2 6 E 15
6 

100 

UPB.03.M
3.O.06-10 

S Managementul proiectelor si 
serviciilor IT 

II
I 

2   2 6 V 15
6 

100 

UPB.03.M
3.O.06-11 

C Politici în sisteme distribuite II
I 

2  1  6 E 15
6 

114 

UPB.03.M S Integrarea si managementul II 2   2 6 E 15 100 

                                                
1 S = Sinteza, C = Cunoastere Avansata 
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3.O.06-12 serviciilor I 6 

  Total activităţi didactice: 16 ore  8 0 1 6 2

4 

 62

4 

428 

UPB.03.M
3.O.06-14 

C Cercetare ştiinţifică II
I 

12 6 V 15
6 

142 

  Total activităţi didactice: 16 ore II

I 

8 0 1 7 3

0 

 78

0 

556 

UPB.03.M
3.O.06-13 

S Elaborare lucrare de dizertatie I
V 

   1
2 

1
2 

 31
2 

144 

UPB.03.M
3.O.06-14 

C Practica, Cercetare I
V 

   1
6 

1
8 

 46
8 

244 

  Total: 28 ore I

V 

0 0 0 2

8 

3

0 

 78

0 

388 

  Total activităţi didactice: 72 ore  
2

4 
0 5 

4

5 

9

0 

   

 
Activităţile de cercetare ştiinţifică din fiecare semestru se încheie cu un raport de cercetare si 
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 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 bazate pe Grid 
pentru rezolvarea problemelor complexe, 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 “Sisteme software avansate” (SSA) se încadrează 
în aceste direcţii prioritare de cercetare ale catedrei, cu focus pe cercetări din domeniul 
Ştiinţei Serviciilor, mai ales către modelule utilizat în dezvoltarea aplicaţilor, arhitectura 
aplicaţiilor bazate pe servicii software, şabloanele folosite în definirea funcţionalităţilor 
aplicaţiilor, gradul de interoperabilitate oferit de aplicaţii, politicile de securitate şi acces, 
tipurile de contracte de utilizare şi de garantare a calităţii serviciilor oferite. Tematica 
specifică de cercetare este, evident, corelată cu diferitele granturi de cercetare la nivel naţional 
şi internaţional câştigate de cadrele didactice implicate în program.  
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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, inteligenta artificiala 
si 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 
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 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 ştiinţa 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;  

• 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;  

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

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

• Alte laboratoare şi grupuri de cercetare ale centrului se pot menţiona: Laboratorul 
Tehnologii si soluţii Oracle, Laboratorul Reţele de calculatoare (CISCO, HP), Laboratorul 
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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: servicii distribuite pentru agregarea si regăsirea informaţiei, modele de 
reprezentarea a datelor şi resurselor in sisteme distribuite, actualizarea automată a 
informaţiilor în baze de date distribuite, managementul în Sisteme Distribuite auto-adaptive, 
mecanisme de orchestrare si 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 “Sisteme software avansate” 

(SSA) 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 
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.  


