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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Cursul furnizează abilităţile necesare pentru ca studenţii să poată dezvolta programe folosind sisteme de calcul moderne
şi o abordare orientată pe obiecte, plecând de la cunoştinţele de bază de programare prezentate în cursurile predate
anterior. Cursul are un caracter pronunţat aplicativ. Rezultatele învăţării vor fi reflectate în cunoaşterea unui limbaj de
programare de nivel înalt cu ajutorul cărora să creeze programe de complexitate medie. De asemenea, studenţii vor
dezvolta abilităţi de rezolvare a problemelor, abilitatea de a analiza o problemă de programare de nivel mediu,
dezvoltarea unei soluţii prin proiectare în programare de nivel înalt şi implementarea proiectului într-un limbaj de
programare, toate acestea folosind tehnologia Microsoft .Net. Studenţii sunt ghidaţi pentru a avea o atitudine corectă
faţă de viitoarea profesie, prin antrenarea valorilor specifice muncii în echipă şi eticii profesionale.
Disciplina contribuie la dezvoltarea competenţei Dezvoltarea de aplicaţii (secvenţiale, concurente, timp real, nontimp
real, locale, distribuite, încorporate, nonîncorporate, mobile, etc.), utilizând diverse limbaje, medii, tehnologii şi
platforme de programare. - 70 %, respectiv 1,33 % din total.
Disciplina mai contribuie la dezvoltarea competenţei Dezvoltarea şi administrarea de aplicaţii informatice, inclusiv de
tip web, destinate domeniilor administrativ, medical, de afaceri, educaţional, etc. - 30 %, respectiv 0,57 % din total.
Obiective:
Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor practice necesare abordării realizării de aplicaţii informatice de complexitate
medie cu utilizarea mediului de programare Visual Studio.NET. Prezentarea aspectelor de programare care ţin de
tehnologiile .NET, în general, şi de limbajul Visual Basic în particular.

B. SUBIECTELE CURSULUI
Prezentarea mediului de lucru Visual Studio .Net. Ferestre. Meniuri. Proprietăţi ale proiectelor (4h)
Aspecte generale ale programării Visual Basic. NET. Module. Spaţii de nume. Referinţe ale proiectelor. Variabile.
Constante. Funcţii. Tipuri de date. Vectori. Instrucţiuni pentru controlul execuţiei. Tratarea erorilor. (8h)
Controale. Ferestre. (4h)
Baze de date în Visual Basic .NET. (6h)
Grafică în Visual Basic .NET (6h)

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
Introducere în Visual Basic .NET. Declaraţii de variabile, constante, funcţii. Module. Lucrul cu controale (4h)
Lucrul cu controale de tip listă şi arborescent (4h)
Lucrul cu liste de obiecte şi controale PropertyGrid (4h)

Lucrul cu controale Timer (4h)
Elemente de grafică în Visual Basic (4h)
Baze de date (4h)

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs - Tehnicile didactice folosite sunt: expunere, conversaţie, explicaţie, exemplu, demonstraţie, analiză
comparativă, studiu de caz, problematizare, metoda proiectelor. Cursul este prezentat pe videoproiector.
Programele sunt rulate în direct şi se discută cazuri pe modificări de parametri sau diverse situaţii care pot
genera erori.
• Laborator - Tehnicile didactice folosite sunt: expunere, conversaţie, explicaţie, exemplu, demonstraţie,
brainstorming. La începutul laboratorului asistentul face o expunere cu exemple de 10 minute, urmată de
discuţii, apoi studenţii rezolvă aplicaţiile din laborator sub îndrumarea cadrului didactic, în final sunt notaţi.
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Se acordă individual câte o notă pentru fiecare laborator. Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă media acestor
note.
La examen:
• Proba teoretică: test-grilă cu 45 întrebări (1 min/întrebare).
• Proba practică: realizarea unei aplicaţii în Visual Studio .NET – 2 ore.
Trebuie promovate ambele probe.
Nota examen= (0,4 grila + 0,6 aplicatie)
Nota finala=0.33 nota AP + 0,67 nota examen
F. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă
1. John Connell, Microsoft Visual Basic .NET, Editura Teora, Bucureşti 2003.
2. Rod Spephens, Visual Basic 2005. Programmer’s Refference, Wiley Publishing, 2005
3. Francesco Balena, Programming Microsoft Visual Basic 2005: The Language, Microsoft Press 2006.
G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
1. Athabasca University, Applications, Objects and VB.NET,
http://www.athabascau.ca/html/syllabi/cmis/cmis313.htm
2. Southern Illinois University Edwardsville, .NET Programming,
http://phobos.ramapo.edu/~vmiller/DotNET/syllabus.htm
3. University of Texas at Austin, Department of Computer Science, Computer Programming in C#,
http://www.cs.utexas.edu/~kuhlmann/cs105/syllabus.html
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