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1. INFORMAŢII GENERALE DEPRE PROGRAMUL DE STUDIU ÎNAINTAT AVIZĂRII
1.1. Universitatea din București
1.2. Aprobarea Consiliului de Administrație
1.3. Domeniul de încadrare a programului de studii
Domeniul fundamental: Științe exacte
Domeniul:
Informatică
Specializarea:
Securitatea informației și metode formale
1.4. Titlul programului de studii înaintat spre avizare
Securitate și logică aplicată
1.5. Structurile organizatoare
Departamentul de Informatică/Facultatea de Matematică și Informatică/Universitatea din București
1.6. Protocol de colaborare între structurile organizatoare
Nu este cazul
1 .7. Tipul programului de studiu:
Masterat
1.8. Limba programului de studiu.
Română
1 .9. Anul universitar în care urmează să devină operațional.
2017-2018
1. 10. Capacitatea de școlarizare
75 locuri (subvenționate și cu taxă)
1.11. Responsabilii programului de studii
Prof.dr.Ioana Leuștean
Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Matematică
E-mail: ioana@fmi.unibuc.ro
și
Conf.dr.Traian Șerbănuță
Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Matematică
E-mail: traian.serbanuta @fmi.unibuc.ro
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2. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII
2.1 Justificarea programului de studii

Pentru optimizarea programelor evaluate periodic de către ARACIS, s-a decis în cadrul Consiliului
facultății restructurarea lor și organizarea unui master de ”Securitate și logică aplicată”.
Programul vine în completarea programelor de master deja existente și se integrează în structura
acestora. Planul de invățământ al anului I conţine

6 discipline, considerate fundamentale,

pregătitoare pentru cursurile ulterioare din cadrul acestui program. Planul de învățământ al anului
II conține 5 discipline, considerate de specialitate, care oferă studenților o pregătire complexă și
interdisciplinară. Programa fiecărui an este completată de cursuri opționale. Lista cursurilor
opționale va fi actualizată anual în funcție de dinamica domeniului.
În momentul actual, organizațiile din întreaga lume se confruntă cu o lipsă de tehnologie de
comunicare a informației calificate, precum și cu absența specialiștilor necesari pentru a administra
dispozitive, sisteme informatice și aplicații într-o infrastructură sigură, care să recunoască
vulnerabilitățile și amenințările de securitate, la nivel hardware, software și să determine logic
etapele de securizare. Un raport Microsoft Security arată că ţara noastră are rate de apariţie a
riscurilor de securitate consistent superioare mediei mondiale (31,3% versus 20,8% pentru
trimestrul al patrulea din 2015) şi o medie mai mare de calculatoare detectate ca fiind infectate
(36,4 din 1.000 faţă de 16,9 media mondială).
Programul oferă o introducere în domeniul informaticii teoretice, dar în același timp, se pune
accentul

pe dezvoltarea abilităților practice necesare specialiștilor în domeniul securității

informației. Combinarea securității cu elemente de logică matematică și informatică teoretică
vizează formarea unor specialiști flexibili care să poată infrunta ușor provocările care apar în cele
mai variate paradigme practice, indiferent de platforma folosită, limbajul de programare, precum
și de resursele hardware. Programul de master oferă oportunități persoanelor care doresc să se
specializeze în logică și securitate, contribuind la satisfacerea nevoii stringente de profesioniștii
din domeniul securității.
a. Misiunea și obiectivele programului de studii
Acest program de master, prin direcțiile sale, cumulează atributele unui program științific, de cercetare, cu
cele ale unui master profesional.
Pe plan ştiinţific studentii își vor crea un fundament teoretic solid, vor face cunoștință cu domenii de
actualitate ale informaticii teoretice, vor aprofunda cunoștințele care sunt prezente la nivel introductiv în
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programele de licenţă. Astfel, 5 dintre cursurile propuse au un caracter teoretic, dintre care 2 cu caracter
general, celelelte 3 urmărind să ilustreze modul în care noțiunile teoretice pot fi utilizate în analiza
problemelor de securitate. În partea practică, studenților li se propun 6 cursuri ce abordează problematici
necesare oricărui specialist în securitate. Complementar, programa propune cursuri opționale de
specialitate, acestea fiind predate în cadrul celorlalte mastere ale facultății.
Misiunea programului este de a forma specialiști cu o pregătire vastă, care dispun de cunoștințe temeinice
în domeniul securității, dar care au și capacitatea de a recepta și integra în activitatea lor cele mai recente
dezvoltări în domeniu. Ca obiective programul de studii își propune dezvoltarea abilităților de a modela și
analiza sisteme de securitate, a deprinderilor de utilizare corectă a tehnicilor de securitate, a capacităților
de a identifica metodele optime de securitate, de a proiecta şi implementa sisteme cu nivel de siguranță
ridicat. Nu în ultimul rând, dorim ca o parte dintre absolvenții acestui program să-și continue pregătirea în
cadrul studiilor doctorale.

b. Utilitatea SLA pentru dezvoltarea cunoașterii în domenii științifice prioritare, noi și
modernizarea unor domenii de importanță incontestabilă oarecum neglijate
Securitatea informației, ca domeniu științific prioritar, suferă de o penurie accentuată de specialiști și
cercetători, fapt datorat și numărului insuficient de programe de pregătire avansată.
Prin competențele dobândite, absolvenții SLA se formează atât ca profesioniști cu abilități practice, cât și
ca cercetători în domenii conexe informaticii teoretice și securității. Astfel, câteva din domeniile științifice
în care absolvenții SLA pot aduce contribuții sunt:


logica computațională,



criptografie și complexitate,



modelarea și verificarea sistemelor,



securitatea sistemelor informaționale,



securitatea rețelelor de calculatoare.

c. Utilitatea pentru diferite activități economice, sociale, culturale etc.
Securitatea datelor și modul de comunicare a dispozitivelor inteligente au o importanță crucială pentru
viitorul apropiat. Un progres tehnologic foarte rapid poate distrage atenția de la aspectele securității, ceea
ce permite lansarea de produse și servicii vulnerabile ce ulterior pot fi exploatate de către infractorii
cibernetici. Vorbim despre atacuri asupra consumatorilor, companiilor sau chiar statelor în cazuri de spionaj
sau război cibernetic. De aceea, astăzi mediile de afaceri dependente de tehnologia informației cer ca
angajații să cunoască importanța protejării resurselor companiei. Când vorbim despre securitatea TI, în
multe organizații există un decalaj între conștientizarea nevoilor de securitate și respectarea măsurilor de
securitate. Acest fapt se explică prin însuși concepțiile greșite asupra procesului de asigurare a securității
informaționale, care pot rezulta în implementarea unor soluții ineficiente. Existența unor specialiști în
securitate ce garantează un sistem informatic solid este un deziderat al oricărei organizații actuale.
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d. Utilitatea pentru pregătirea de specialiști apți să răspundă respectivelor cerințe de
dezvoltare a activităților de cercetare științifică, economice, sociale, culturale etc.
Educarea utilizatorilor și cunoștințele lor pe probleme de securitate, sau lipsa acestora, reprezintă unul
dintre cele mai mari obstacole în calea implementării politicilor de securitate. În acest context, programul
de master SLA își propune să instruiască viitori specialiști în domeniul securității care să aplice corect
politicile de securitate. Formarea specialiștilor ar trebui să facă parte din orice plan de securitate formală.
Ar trebui să fie obligatorie pentru noii angajați și repetată, la intervale regulate, pentru a acoperi noile
amenințări care apar. Pentru studenții interesați să aibă un impact pozitiv asupra industriei, securitatea este
o carieră excelentă de urmat. Din ce în ce mai multe companii realizează care este costul problemelor de
securizare a datelor și necesitatea protejării acestora.

În cadrul programului nostru studenții pot interacționa cu doi instructori CISCO, cursurile oferite de aceștia
oferind o pregătire complexă. Obținerea unei diplome de master în securitatea informațională poate oferi
studenților un important avantaj competitiv în această industrie. În plus, prin caracterul interdisciplinar al
programei, absolvenții masterului SLA dobândesc baze solide pentru dezvoltarea unei cariere academice.

e. Menționarea ocupațiilor COR vizate sau a celor propuse (care nu sunt încă înscrise in
COR, dar se regăsesc în OIM - ISCO)
Specialiști IT, ofițeri securitatea informației, programatori, analiști, cercetători în cele mai variate domenii,
profesori (de învățămînt preuniversitar și universitar) etc.

2.2. Planul de învățământ (Anexa 1) - comentarii
a. numărul total (din toți anii de studii) de ore convenționale de curs și laborator/seminar:
 756 ore convenționale (372 ore convenționale de curs și 384 ore convenționale de

seminar/laborator)
b. disciplinele fundamentale, specializare și complementare
 fundamentale: 6 (disciplinele direcției din anului I)
 de specialitate: 5 (disciplinele direcției din anul al II-lea)
 complementare: 4 (disciplinele opționale)
c. disciplinele obligatorii, opționale și facultative;
 obligatorii:11 (disciplinele direcției)
 opționale: 4 (discipline oferite de celelalte programe de master din facultate)
d. raportul dintre numărul orelor de curs și de laborator/seminar din toți anii de studii:
 372/384 = 0,968
e. numărul total de credite: 120
f. practică profesională, stagiu de documentare/formare organizare
Fiecare student are prevăzute în planul de învățământ 2 ore/săptămână de practică. Aceasta se va face sub
îndrumarea unui cadru didactic, studenții având posibilitatea de a opta între realizarea unui proiect
participarea la un seminar de cercetare.
5

și

Planuri de învățământ
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Plan de învățământ
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Domeniul de încadrare a programului de studii: Informatică
Titlul programului de studii: Securitate și logică aplicată
Tipul programului de studii: Zi
Durata programului de studii - 4 semestre / 120 ECTS

Anul universitar 2017-2018 (anul I) – 60 ECTS
Semestrul I (14 săpt.)
C S/L E/V ECTS

Nr.
Cursuri obligatorii
crt.
1 Ob.11 Securitatea spațiului cibernetic

Semestrul II (14 săpt.)
C S/L E/V ECTS

2

1

E

6

-

-

-

-

2

Ob.12 Criptografie avansată

2

1

E

6

-

-

-

-

3

Ob.13 Logică avansată pentru informatică

2

1

E

6

-

-

-

-

4

Ob.14 Curs opțional

2

1

E

6

-

-

-

-

5

Ob.15 Practică

-

2

V

6

-

-

-

-

6

Ob.21 Sisteme de operare : proiectare și securitate

-

-

-

-

2

1

E

6

7

Ob.22 Securitatea rețelelor

-

-

-

-

2

1

E

6

8

Ob.23 Verificarea programelor

-

-

-

-

2

1

E

6

9

Ob.24 Curs opțional

2

1

E

6

10

Ob.25 Practică
TOTAL

-

-

-

-

-

2

V

6

8

6

4E
1V

30

8

6

4E
1V

30

C = curs; S = seminar/laborator; Ob.xx = obligatoriu; Op.Xxx = opțional;
EV=evaluare; E = examen; V = verificare; ECTS = număr de credite europene transferabile;

Anul universitar 2018-2019 (anul II) – 60 ECTS
Nr.
Cursuri obligatorii şi opționale
crt.
1 Ob.31 Tehnologii Moderne pentru Securizarea Informațiilor

Semestrul I (14 săpt.)
C S/L EV ECTS

Semestrul II (10 săpt.)
C S/L EV
ECTS

1

2

E

6

-

-

-

-

2

Ob.32 Securitatea bazelor de date

2

1

E

6

-

-

-

-

3

Ob.33 Topici speciale în logică și securitate I

2

1

E

6

-

-

-

-

4

Op.34 Curs opțional

2

1

E

6

-

-

-

-

5

Op.35 Pregătirea lucrării de disertație

-

2

V

6

-

-

-

-

6

Op.41 Inginerie inversă şi tehnici de securizare a codului

-

-

-

-

1

2

E

6

7

Op.42 Topici speciale în logică și securitate II

-

-

-

-

2

1

E

6

8

Op.43 Curs opțional

-

-

-

-

2

1

E

6

9

Op.44 Pregătirea lucrării de disertație

-

-

-

-

-

5

V

12

7

7

4E
1V

30

5

9

3E1
V

30

TOTAL

C = curs; S = seminar/laborator; Ob.xx = obligatoriu; Op.Xxx = opțional;
EV=evaluare; E = examen; V = verificare; ECTS = număr de credite europene transferabile;

NB1. Ultimele două săptămâni din semestrul IV vor fi dedicate finalizării lucrării de disertație, fiind normate cu 14
ore fiecare săptămână.
NB2. Raportul dintre numărul orelor de curs și de laborator/seminar din toți anii de studii:
372/384= 0,968

7

Alegerea cursurilor opționale
Cursurile opționale vor fi alese dintre cursurile obligatorii ale celorlalte programe de mastere ale
Facultății de Matematică și Informatică.

1) Pentru alegerea cursului opțional Op.14 din semestrul I, fiecare student prezintă opţiunea sa
nominalizând, în ordinea descrescătoare a preferinţelor sale, dintr-o listă de cursuri opționale,
printre care:
a) Tehnici de optimizare combinatorială
b) Proiectarea algoritmilor eficienți
sau alte cursuri din planul de învățământ al celorlalte mastere din facultate.
2) Pentru alegerea cursului opțional Op.24 din semestrul II, fiecare student prezintă opţiunea sa
nominalizând, în ordinea descrescătoare a preferinţelor sale, dintr-o listă de cursuri opționale,
printre care:
a) Managementul proiectelor software
b) Implementarea concurenței în limbaje de programare
sau alte cursuri din planul de învățământ al celorlalte mastere din facultate.
3) Pentru alegerea cursului opțional Op.34 din semestrul III, fiecare student prezintă opţiunea sa
nominalizând, în ordinea descrescătoare a preferinţelor sale, dintr-o listă de cursuri opționale,
printre care:
a) Criptografie aplicată
b) Machine learning
sau alte cursuri din planul de învățământ al celorlalte mastere din facultate.
4) Pentru alegerea cursului opțional Op.43 din semestrul IV, fiecare student prezintă opţiunea sa
nominalizând, în ordinea descrescătoare a preferinţelor sale, dintr-o listă de cursuri opționale,
printre care:
a) Aspecte algoritmice și economice ale Internetului
b) Dezvoltarea aplicațiilor interactive
sau alte cursuri din planul de învățământ al celorlalte mastere din facultate.
Lista cursurilor opționale pentru fiecare semestru va fi stabilită anual, pe baza cursurilor
existente și a opțiunilor studenților.
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Fișele disciplinelor

9

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Criptografie avansată
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Lector Dr. Adela Georgescu
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Lector Dr. Adela Georgescu
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
I
I
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)

DF

Obligativitate3)

DI

2

3.3. seminar/ proiect

28

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

1
14
Ore
50
34
50
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru
aceste puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu videoproiector

Competenţe
profesionale

Cunoasterea conceptelor de baza si a principiilor securitatii informatiei
Utilizarea corecta a primitivelor si a sistemelor criptografice
Studiul principalelor primitive criptografice actuale
Analizarea securitatii sistemelor criptografice

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

Preocuparea pentru perfectionarea securitatii sistemelor informatice
Dezvoltarea gandirii critice (in particular, asupra sistemelor informatice) prin antrenarea capacitatilor de
evidentiere a punctelor vulnerabile
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea studentilor cu principiile criptografiei moderne si aplicarea
primitivelor si a sistemelor criptografice in situatii concreteş din viata reala.
7.2. Obiectivele specifice
Intelegerea evolutiei criptografiei si a necesitatii criptografiei moderne
Dezvoltarea capacitatii de alegere si utilizare corecta a mecanismelor
criptografice.
Dezvoltarea abilitatilor de analiza a securitatii.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducere in criptografie.
2. Criptanaliza. Modele de adversari.
3. Criptografie simetrica: criptare simetrica, inetgritatea
mesajelor, functii hash, criptare autentificata.
4. Criptografie asimetrica: criptare asimetrica,
semnaturi digitale, protocoale de stabilire a cheilor,
infrastructura cu chei publice, signcryption.
5. Demonstrarea securitatii. Modele de securitate si
tehnici de demonstratie.
6. Commitment si Oblivious Transfer.
7. Demonstratii zero-knowledge

Metode de predare
Prelegere
Videoproiector

Observaţii
Resurse folosite:
- Videoproiector
- Calculator
- Tabla

Bibliografie:
1. J.Katz, Y.Lindell - Introduction to Modern
Cryptography, Chapman & Hall/CRC Press, 2008
2. N.Smart - Cryptography: An introduction.
https://www.cs.umd.edu/~waa/414F11/IntroToCrypto.pdf
3. C. Paar – Understanding Cryptography, Springer,
2010
4. S.Vaudenay - A Classical Introduction to
Cryptography: Applications for Communications
Security, Springer, 2006.
5. A.J.Menezes, P.C.van Oorschot, S.A.Vanstone Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2001.
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Teme individuale și/sau de
grup.

Aplicatii ale temelor prezentate in cadrul cursului
Bibliografie: Aceeași ca la curs.
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
Bibliografie
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]

Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Bibliografie:

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Notiunile introduse in acest curs vor dezvolta capacitatea de analiza a studentilor si vor duce la o mai buna si profunda
intelegere a problemelor legate de securitate. Oferind acces la dezvoltari actuale – teoretice, dar cu aplicabilitate practica
– cursul isi propune devolte aptitudini de cercetare si inovare, pregatind candidati care pot urma programe doctorale si
care pot deveni membrii ai departamentelor de cercetare ale firmelor din domeniu.
10. Evaluare
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Tip activitate
10.4. Curs

10.5.1. Seminar

10.1. Criterii de evaluare
Cunoasterea sistemelor de criptare
si a tehnicilor de criptanaliza
prezentate pe parcursul cursului
Abilitatea de a aplica cunostintele
dobandite pe cazuri particulare
Abilitatea de a argumenta
utilizarea / inutilizarea unui anumit
sistem criptografic in diferite
scenarii
Abilitatea de a analiza securitatea
unui algoritm criptografic
Capacitatea de a aplica
cunostintele dobandite in cadrul
cursului pentru rezolvarea
problemelor propuse

10.2. Metode de evaluare
Lucrare scrisă

Activitate in cadrul seminarului
Prezentare de referate

10.3.
Pondere din
nota finală
50%

50%

10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Lector Dr. Adela Georgescu

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Lector Dr. Adela Georgescu

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
1)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

2)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

3)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practic
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Verificarea programelor
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Conf. dr. Denisa Diaconescu
2.3. Titularul activităţilor de laborator
Conf. dr. Denisa Diaconescu
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
I
II
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)
Obligativitate

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

28

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
3.8. Total ore pe semestru
180
3.9. Numărul de credite
6

DF
3)

DI

1
14
Ore
50
34
50
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Logică pentru informatică
4.2. de competenţe
Capacitate de analiză şi sinteză
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Sală dotată cu videoproiector
Laborator de informatică

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP1 Înţelegerea diferenţei dintre testarea şi verificarea programelor.
profesionale
CP2 Stabilirea deosebirilor dintre o proiectare bună şi verificare formală.
CP3 Clasificarea şi aprofundarea diferitelor forme de verificare formală.
Competenţe
CT1 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă
transversale
de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii
specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
CT2 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general
În cadrul acestui curs studenții învață ce înseamnă o aplicație software corectă şi cum pot
al disciplinei
dezvolta astfel de aplicații.
7.2. Obiectivele
La acest curs studenții învață o serie de tehnici avansate de validare şi verificare a programelor,
specifice
tehnici ce depăşesc testarea ad-hoc. Accentul este pus pe tehnici care pot fi automatizate, sau
parțial automatizate. Cursul prezintă mai multe metode uzuale de definire a semanticii unui
program care permit definirea şi demonstrarea corectitudinii programelor.
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
1.

Metode de predare
Explicaţia
Descrierea şi exemplificarea
Demonstraţia

Limbaje de programare. Sintaxă; semantică.

Observaţii
Resurse folosite
- Videoproiector
- Calculator
- Tablă

Semantica statică – tipuri. Tipuri pentru securitate.
Semantica dinamică – sisteme de tranziție.
Semantica operațională structurală.
Semantica axiomatică – logici Hoare/Floyd.
Verificarea programelor cu stări – logica separării.
Verificarea programelor concurente (bazate pe
semantica axiomatică) – non-interferență, condiții
Owicki-Gries, logica separării concurentă
8. Verificarea programelor concurente (bazate pe
semantica dinamică) – logici temporale, LTL,
model checking
9. Problema exploziei stărilor – abstractizare, CEGAR
10. Execuție simbolică – constrângeri de drumuri,
satisfiabilitatea modulo teorii (SMT), probleme de
decizie, Nelson-Oppen
11. Verificarea lightweight: execuție „concolic”,
generarea de teste
12. Analiza dinamică pentru programe concurente
Bibliografie:
Logic in Computer Science: Modeling and Reasoning about Systems, 2nd edition, Michael Huth,Mark Ryan, Cambridge
University Press, 2004.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verification of Sequential and Concurrent Programs, 3rd edition, Krzysztof R. Apt, Frank S. de Boer, Ernst-Rüdiger
Olderog, Springer.
Systems and Software Verification: Model-Checking Techniques and Tools, Berard, B., Bidoit, M., Finkel, A.,
Laroussinie, F., Petit, A., Petrucci, L., Schnoebelen, P., Springer, 2001.
Practical Foundations for Programming Languages, 2nd edition, Robert Harper, Cambridge University Press, 2016.
Model Checking, Edmund M. Clarke, O. Grumberg, Doron A. Peled, MIT Press, 2000.
Metode de predare-învăţare

8.2. Seminar

Observaţii

Bibliografie:
Metode de transmitere a
informaţiei
Studiul de caz
Exerciţiul

8.3. Laborator
Aplicaţii practice ale temelor prezentate în cadrul
cursului

Observaţii
Resurse folosite
- Videoproiector
- Calculator
- Tablă

Bibliografie:
Aceeaşi ca la curs
Metode de predare-învăţare

8.4. Proiect

Observaţii

Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile introduse în acest curs vor contribui la abilităţile studenţiilor de a dezvolta produse software de calitate,
pregătindu-i mai bine pentru piaţa muncii. Mai mult, cursul oferă şi acces la dezvoltări actuale în domeniul verificării,
pregătind astfel studenţii pentru programe doctorale sau pentru a deveni membrii ai departamentelor de cercetare în firme.

10. Evaluare
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Evaluare finală
10.4. Curs
10.5.1. Seminar
Evaluarea temelor de laborator
10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect
10.6. Standard minim de performanţă. Obţinerea mediei 5.

Lucrare scrisă

10.3.
Pondere din
nota finală
60%

Prezentarea temelor de laborator

40%

Data completării

Semnătura de seminar/laborator
Conf. dr. Denisa Diaconescu

Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

Semnătura titularului de curs
Conf. dr. Denisa Diaconescu

Data avizării în
departament
.......................

10.2. Metode de evaluare

Director de departament
Conf.dr. Alin Ştefănescu

Notă:
1) Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).
2) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).
3) SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Topici speciale în logică şi securitate I
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Conferențiar Dr. Ioana Leuştean
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Conferențiar Dr. Ioana Leuştean
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
II
I
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)

DS

Obligativitate3)

DI

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

28

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

1
14
Ore
50
34
50
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cursurile: Logică pentru Informatică, Tehnologii Moderne pentru Securizarea Informațiilor
4.2. de competenţe
Cunoștințe de programare; cunoștințe de teoria probabilităților
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu proiector

Competenţe
profesionale

Capacitatea de a analiza comportamentul sistemelor folosind metodele logicii matematice.
Dezvoltarea abilității de a demonstra riguros proprietăți comportamentale ale sistemelor.
Cunoșterea unor elemente de bază din teoria codurilor detectoare/corectoare de erori.
Aplicarea tehnicilor de învățare automată în probleme de securitate.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională.
Capacitatea de a citi și prelucra materiale profesionale atât în limba română cât și în limba engleză.
Capacitate de a redacta și prezenta proiecte
Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea studenților cu direcții actuale care presupun dezvoltări teoretice
cu aplicații în securitate. Studenții își vor dezvolta capacitatea de a modela și
analiza probleme de securitate, de a citi și prezenta articole științifice, de a lucra
în echipă și vor fi stimulați să aducă contribuții originale.
7.2. Obiectivele specifice
Cursul conține trei module:
(1) sisteme de logică cu aplicații în securitate,
(2) coduri adaptoare și corectoare de erori în relație cu teoria jocurilor și logica
multivalentă,
(3) învățarea automată: provocări și șanse în securitate.
Cursul este flexibil, adaptându-se nevoilor și dezvoltării domeniului.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Logică și securitate: analiza protocoalelor
folosind sisteme logice; BAN logic.
2. Introducere în logica epistemică; aplicații ale
logicii epistemice în informatică; aplicații în
securitate.
3. Introducere în teoria codurilor detectoare și
corectoare de erori.
4. Logica multivalentă – prezentare generală.
5. Coduri detectoare și corectoare de erori, jocul lui
Ulam și logica multivalentă.
6. Învațare automată: concepte generale.
7. Învățare supervizată, învățare nesupervizată,
optimizări ale metodelor de învățare.
8. Aplicații în securitate: detecție de anomalii,
clasificare de conținut (filtre spam), metode de
detecție hibridă, analiza traficului de rețea,
confidențialitatea datelor.

Metode de predare
Pentru predare se vor folosi
slideuri. Cursul va avea loc
într-o sală cu tablă astfel
încât conceptele prezentate
pe slideuri vor putea fi
explicate și detaliate la tablă.

Observaţii
Studenții vor fi incurajați să
găsescă materiale noi în
direcțiile propuse de curs și
să popună teme ce vor fi
prezentate
în
cadrul
seminarului.

Bibliografie:
1. R.L.O. Cignoli, I.M.L. D'Ottaviano, D. Mundici, ”Algebraic Foundations of Many-valued Reasoning”, Kluwer, 2000.
2. S. Dua, X. Du, ”Data Mining and Machine Learning in Cybersecurity”, Auerbach Publications Boston, 2011.
3. R. Fagin, J. Y. Halpern, Y. Moses, and M. Y. Vardi, ”Reasoning about Knowledge”. Cambridge, Mass.: MIT Press,
1995
4. J. Y. Halpern , K. R. O'Neill, ”Anonymity and information hiding in multiagent systems”, J. of Computer Security 13
(2005): 483-514
5. M.A. Pelc, ”Searching games with errors – fifty years of coping with liars”, Theoretical Computer Science 270
(2002), 71-109.
6. A. Maloof (Ed), ”Machine Learning and Data Mining for Computer Security”, Springer, 2006.
7. P.Y.A. Ryan, S.A. Schneider,. M.H. Goldsmith, G. Lowe and A.W. Roscoe, ”The Modelling and Analysis of Security
Protocols: The CSP approach”, Addison-Wesley Professional, 2000
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
În cadrul seminarului studenții vor prezenta articole de
cercetare în direcțiile cursului. Vor fi alternate seminarii
de predare cu prezentări ale studenților și, acolo unde este
Această activitate va dezvolta
posibil, cu lucrări de laborator.
Teme individuale și/sau de
creativitatea și capacitatea de
grup.
analiză a studenților.
Bibliografie: bibliografia cursului și articole de cercetare
în domeniu.
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
Pentru anumite tematici studenții vor efectua proiecte de
laborator .
Bibliografie: Aceeași ca la curs.
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]
Bibliografie:
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Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

Metode de predare-învăţare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noțiunile introduse în acest curs vor dezvolta capacitatea de analiză a studenților și vor duce la o mai bună și profundă
înțelegere a problemelor legate de securitate. Oferind acces la dezvoltări actuale – teoretice, dar cu aplicabilitate practică
– cursul își propune să dezvolte aptitudini de cercetare și inovare, pregătind candidați care pot urma programe doctorale
și care pot deveni membrii ai departamentelor de cercetare ale firmelor din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5.1. Seminar

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Evaluare finală și pe parcurs
Abilitatea de a citi și analiza un
articol de cercetare. Ablititatatea de
a realiza o prezentare .

Lucrare scrisă
Participarea la seminarii. Referat
prezentat în fața colegilor și a
profesorului. Bonus – participarea
la seminariile organizate de grupul
de Logică și Securitate

10.3.
Pondere din
nota finală
30%
70%

10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Conferențiar Dr. Ioana Leuștean

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Conferențiar Dr. Ioana Leuștean

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
4)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

5)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

6)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Logică avansată pentru informatică
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Profesor Dr. Laurențiu Leuștean
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Profesor Dr. Laurențiu Leuștean
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
I
I
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
4
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)
Obligativitate

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

28

3.6. SF

DF
3)

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru

138
180

3.9. Numărul de credite

6

DI

2
14
Ore
50
34
50
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
Cunoștinţe de bază de logică matematică
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu videoproiector și tablă.
Seminarul se desfășoară într-o sală cu videoproiector și tablă.

Competenţe
profesionale

Capacitatea de a formaliza raţionamente, de a opera cu noţiuni şi metode teoretice
Insuşirea unor noţiuni de bază din logică
Legătura între noţiuni teoretice de logică şi aplicaţii în informatică

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională.
Capacitatea de a citi și prelucra materiale de specialitate atât în limba română cât și în limba engleză.
Capacitatea de a redacta și prezenta proiecte.
Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Conceptele și metodele din logică ocupă un asemenea loc central în informatică,
încât logica a fost numită "the calculus of computer science”, deoarece rolul jucat
de logică în informatică este similar cu cel jucat de calculus în științele fizice și
inginerie.
Obiectivul general este familiarizarea studenților cu aplicatii ale logicii in
informatică.
7.2. Obiectivele specifice
Cursul prezintă diverse clase de logici propoziționale și de ordinul întâi. Sunt
introduse noțiuni și proprietăți de bază, precum și rezultate foarte importante, cum
ar fi, de exemplu, Teorema de incompletitudine a lui Gödel. De asemenea, sunt
analizate aplicații ale acestor logici în diverse domenii din informatică, cum ar fi
calculabilitate, securitate, limbaje de programare, baze de date, inteligență
artificială.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Logică de ordinul întai: sintaxa și semantica,
completitudine, nedecidabilitate
10. Rezoluție și demonstrare automata
9.

Metode de predare
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
Conversația euristică.

Observaţii
Pe lângă materialele
bibliografice
indicate,
studenții sunt încurajați să
folosească si alte resurse
disponibile în biblioteci
sau online pe Internet.

Metode de predare-învăţare
Conversația
euristică,
problematizarea, exercițiu,
demonstrație.
Teme individuale și/sau de
grup.

Observaţii

11. Teorema de incompletitudine a lui Gödel
12. Logici modale, temporale, dinamice si aplicații
13. Logică și baze de date
14. Logici pentru reprezentarea cunoștințelor
Bibliografie:
1. R. Goldblatt, Logics of time and computation,
CSLI, 1992
2. D. Harel, D. Kozen, J. Tiuryn, Dynamic logic,
MIT Press, 2000
3. M. Ben Ari, Mathematical logic for computer
science. 3rd edition, Springer, 2012
4. P. Hinman, Fundamentals of mathematical logic,
Springer, 2005
5. J. D. Monk, Mathematical logic, Springer, 1977
6. J. H. Gallier, Logic for computer ccience.
Foundations of automatic theorem proving. 2nd
edition, Dover, 2015.
7. T. Franzen, Gödel's theorem: an uncomplete
guide to its use and abuse, AK Peters/CRC Press,
2005
8. P. Smith, An introduction to Gödel's theorems,
Cambridge University Press, 2013
9. S. Abiteboul, R. Hall, V. Vianu, Foundations of
databases: the logical level, Pearson, 1994
10. R. Fagin, J. Halpern, Y. Moses, M. Vardi,
Reasoning about knowledge, MIT Press, 1995
11. R. Brachman, H. Levesque, Knowledge
representation and reasoning, Morgan Kaufmann,
2004
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Se rezolvă probleme legate de materia predată la curs.
Studenții vor pregăti referate urmărind articole
științifice/capitole din cărți asociate tematicii cursului.
Bibliografie: bibliografia cursului si articole de cercetare
in domeniu.
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8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc, conform
calendarului disciplinei]

Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista proiect
semestrial normat in planul de invatamant]

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noțiunile introduse în acest curs vor dezvolta capacitatea de analiză a studenților și vor duce la o mai bună și profundă
înțelegere a aplicațiilor logicii în informatică. Oferind acces la dezvoltări actuale – teoretice, dar cu aplicabilitate
practică – cursul își propune să dezvolte aptitudini de cercetare și inovare, pregătind candidați care pot urma programe
doctorale și care pot deveni membri ai departamentelor de cercetare ale firmelor din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5.1. Seminar

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Evaluare finala și pe parcurs
Abilitatea de a întelege conceptele
introduse la curs.
Abilitatea de a citi și pezenta un
articol de cercetare.

Lucrare scrisă
Participarea la seminarii. Referat
prezentat în fața colegilor și a
profesorului. Bonus – participarea
la Seminarul științific de Logică.

10.3.
Pondere din
nota finală
50%
50%

10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Profesor Dr. Laurențiu Leuștean

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Profesor Dr. Laurențiu Leuștean

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
7)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

8)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

9)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Securitatea bazelor de date
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Lector Dr. Letiția Marin
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Lector Dr. Letiția Marin
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
II
I
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)

DS

Obligativitate3)

DI

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect
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3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

1
14
Ore
50
34
50
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cursurile: Tehnologii Moderne pentru Securizarea Informațiilor
4.2. de competenţe
Cunostințe de baze de date; cunostințe de sisteme de gestiune a bazelor de date
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu proiector
Laboratorul se desfășoară într-o sală cu proiector

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
Capacitatea de a analiza și formula cerințe de securitate pentru bazele de date și aplicațiile care le utilizează.
Cunoașterea metodelor avansate de autentificare și identificarea corectă a aspectelor legate de controlul accesului.
Cunoașterea vulnerabilităților din aplicații și a metodelor de prevenire a acestora.
Asigurarea securității bazelor de date din perspectiva adminstrării acestora.
Documentarea judicioasă pentru rezolvarea unor teme și probleme concrete.
Organizarea activităţilor în proiectele realizate în echipă.
Capacitatea de a identifica, înțelege, dezvolta și aplica materiale corespunzătoare bibliografiei cursului, referatelor
și proiectelor.
Capacitatea de a redacta si prezenta referate și proiecte
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea studentilor cu directii actuale care presupun dezvoltari teoretice
cu aplicatii in securitate. Studentii isi vor dezvolta capacitatea de a modela si
analiza probleme de securitate, de a citi si prezenta articole stiintifice, de a lucra
in echipa si vor fi stimulati sa aduca contributii originale.
7.2. Obiectivele specifice
Cursul conține trei module: (1) fundamente teoretice ale securității bazelor de
date, (2) securitate în sistemele de gestiune a bazelor de date relaționale
(autentificare, autorizare, criptare de date, profiluri, audit) cu referire
preponderentă la sistemul Oracle, (3) vulnerabilități ale aplicațiilor ce utilizează
baze de date, detectarea și prevenirea acestora.
8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
8.1. Curs
15. Introducere în securitatea bazelor de date;
Pentru predare se vor folosi Studenții vor fi încurajați să
evoluția domeniului.
slideuri și exemple de cod propună teme ce vor fi
executate pentru a ilustra prezentate
în
cadrul
16. Aspecte obligatorii și opționale ale securității
conceptele și metodele din laboratorului.
sistemelor de gestiune a bazelor de date
curs.
De asemenea, studenților li se
securizate pe niveluri multiple.
Cursul
va
avea
loc
într-o
sală
va propune să găsescă
17. Problema inferenței în bazele de date.
cu tablă astfel încât unele materiale noi în direcțiile
Arhitecturi ale modulelor de proiectare a
dintre conceptele prezentate teoretice prezentate la curs;
schemei și de procesare a interogărilor și
pe slideuri vor putea fi acest demers se va putea
actualizărilor.
explicate și detaliate la tablă. concretiza în elaborarea de
18. Constrângeri de securitate și rețele semantice
referate prezentate în unele
multinivel.
dintre laboratoare.
19. Metode de autentificare în bazele de date.
Privilegii obiect și sistem, role-uri, acordarea și
revocarea acestora. Aplicarea vizualizărilor în
asigurarea securității datelor.
20. Definirea profilurilor de resurse.
21. Metode de audit al bazelor de date.
22. Vulnerabilități ale bazelor de date (SQL
Injection, PL/SQL Injection), cauze, detectare
și soluționare; practici corecte în dezvoltarea
codului sursă al aplicațiilor din pespectiva
securității acestora.
Bibliografie:
1. B. Thuraisingham, Database and Applications Security: Integrating Information Security and Data Management,
Auerbach Publications, 2005.
2. A. Basta, M. Zgola, Database Security, Cengage Learning, 2011.
3. H. Afyouni Database Security and Auditing: Protecting Data Integrity and Accessibility, Cengage Learning, 2006.
4. K. Kenan, Cryptography in the Database: The Last Line of Defense, Addison Wesley Publishing Company, 2005.
5. D. Knox, W. Maroulis, S. Gaetjen, Oracle Database 12c Security, Oracle Press, 2015.
6. A. Neagu, Oracle 11g Anti-Hacker's Cookbook, Packt Publishing, 2012.
7. R. Natan, Implementing Database Security and Auditing, Elsevier, 2005.
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]

Pentru anumite tematici studenții vor rezolva teme, vor
elabora referate sau vor efectua proiecte de laborator.
Vor fi alternate laboratoare de predare cu prezentări ale
temelor și proiectelor studenților.

Bibliografie: Bibliografie: bibliografia cursului si
articole din domeniu.
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Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

Teme de laborator, referate
și proiecte individuale și/sau
de grup.

Această activitate va dezvolta
capacitatea de analiză și
implementare a măsurilor de
securitate pe care le impune
un proiect informatic care
utilizează baze de date. În
privința referatelor, acestea
vor pune accent pe probleme
de cercetare din domeniu.

8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noțiunile introduse în acest curs vor dezvolta capacitatea de analiză a studenților în privința asigurării securității si vor
conduce la o perspectivă mai completă a problemelor legate de securitatea aplicațiilor care utilizează baze de date. Cursul
își propune să completeze aptitudinile de analiză și dezvoltare ale studenților, atrăgând totodată atenția asupra unor
probleme de cercetare deschise. Prin urmare, cursul pregătește atât candidați care se pot încadra pe poziții cu un grad
ridicat de responsabilitate în cadrul firmelor din domeniu, cât și candidați care pot urma programe doctorale care să includă
probleme din securitatea bazelor de date.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator

Evaluare finală și pe parcurs

Lucrare scrisă

10.3.
Pondere din
nota finală
50%

Abilitatea de a realiza un proiect
informatic care să reflecte aplicarea
diferitelor aspecte ale securității
bazelor de date

Proiect

50%

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Lector Dr. Letiția Marin

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Conferențiar Dr. Ioana Leuștean

Director de departament
Conferentiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
10)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

11)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

12)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Topici speciale de logică și securitate II
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Dr. Mihai Prunescu
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Dr. Mihai Prunescu
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
studiu
II
II
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
30 din care: 3.5. curs

2.7. Regimul
disciplinei

Conţinut2)

DS

Obligativitate3)

DI

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect
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3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
150
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

1
10
Ore
50
46
50
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru
aceste puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu tablă.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
CS1 Operarea cu noţiuni și metode teoretice.
CS2 Demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte şi raționamente matematice.
CS3 Creșterea bazei teoretice pentru idei de implementare, algoritmi, logistică.
CS4 Conectarea la domenii actuale în cercetare.
CS5 Creșterea capacității de asimilare din surse științifice contemporane.
CS6 Posibilitatea de a efectua munca de cercetare în domenii actuale și de a obține rezultate noi.
CT1 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul
ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea
principiilor şi a normelor de etică profesională.
CT2 Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
Familiarizarea studentilor cu direcții actuale care presupun dezvoltări teoretice
disciplinei
cu aplicații în securitate. Studenții ăși vor dezvolta capacitatea de a citi și prezenta
articole științifice, de a lucra în echipă și vor fi stimulați să aducă contribuții
originale.
7.2. Obiectivele specifice
Cursul se dorește a fi unul flexibil, adaptându-se nevoilor și dezvoltării domeniului.
Pentru început propune două direcții care se află la confluența dintre logică și
securitate: aplicații ale teoriei complexității în securitate, și aplicații ale calculului
cuantic (quantum computing) în teoria complexității și în securitate.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Criptografie si securitate in teoria complexitatii
2. functii one-way, , teorema
2. generatori pseudo-random
4. teorema PCP
5. Logica quantica si securitate
6. qubiti, porti si circuite quantice
7. algoritmul quantic de factorizare
Bibliografie:
1. Sanjeev Arora and Boaz Barak, Computational
Complexity (a modern approach), Cambridge University
Press, 2009
2. Mika Hirvensalo, Quantum Computing, Springer
Verlag (Natural Computing Series) 2004
3. Articole științifice din ultima perioadă.
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
1. Criptografie si securitate in teoria complexitatii
2. Logica quantica si securitate
Bibliografie: Aceeași ca la curs.

Metode de predare
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
Conversația euristică.

Observaţii
Resurse:
Pe
lângă
materialele
bibliografice
indicate,
studenții sunt încurajați să
folosească resursele online
disponibile pe Internet.

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Teme individuale și/sau de
grup.

8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
1. ....
Bibliografie: Aceeași ca la curs.
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]

Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noțiunile introduse în acest curs vor dezvolta capacitatea de analiză a studenților și vor duce la o mai bună și profundă
înțelegere a problemelor legate de securitate. Oferind acces la dezvoltări actuale – teoretice, dar cu aplicabilitate practică
– cursul își propune să dezvolte aptitudini de cercetare și inovare, pregătind candidați care pot urma programe doctorale
și care pot deveni membrii ai departamentelor de cercetare pentru firmele din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5.1. Seminar

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Evaluare finală și pe parcurs
Abilitatea de a citi și analiza un
articol de cercetare. Ablititatatea de
a realiza o prezentare .

Lucrare scrisă
Participarea la seminarii. Referat
prezentat în fața colegilor și a
profesorului. Bonus – participarea
la seminariile organizate de grupul
de Logică și Securitate.

10.5.2. Laborator
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10.3.
Pondere din
nota finală
50%
50%

10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Dr. Mihai Prunescu

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Dr. Mihai Prunescu

Director de departament
Conferentiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
13)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

14)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

15)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Tehnologii Moderne pentru Securizarea Informațiilor
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Asist. Dr. Mihăiță Drăgan
2.3. Titularul activităţilor de laborator
Asist. Dr. Mihăiță Drăgan
2.4. Anul de studiu
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
II
I
E
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)
Obligativitate

1

3.3. seminar/ laborator/ proiect

14

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

DS
3)

DI

2
28
Ore
40
34
60
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru
aceste puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cunoștințe fundamentale despre hardaware și software
4.2. de competenţe
Lucru optim cu calculatorul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu proiector
Laboratorul se desfășoară într-o sală cu proiector si cu echipamente dedicate de
rețelistică. Promovarea testelor din platforma on-line alocate cursului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
Scopul cursului este de a dezvolta cunoștințele necesare pentru:
profesionale
- înțelegerea conceptelor fundamentale de securitate
- dobândirea abilităților în punerea în aplicare a politicilor de securitate pentru a atenua riscurile
- deosebirea competențelor din piața de securitate prin expertiză, pentru a atinge succesul în
specialitate
Competenţe
Vor dobândi capacitatea de a proiecta și administra sisteme pentru prevenirea, combaterea și
transversale
monitorizarea atacurilor de securitate. Dezvoltarea competențelor specializate de securitate orientate
spre carieră, lărgirea orizontului abilităților în securitate, adăugarea de expertize tehnologice de
specialitate
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Să înțeleagă conceptele de bază de securitate și modul în care să dezvolte și să
pună în aplicare politici de securitate pentru a atenua riscurile
Să dobândească abilități necesare pentru configurarea, monitorizarea și
depanarea proceselor de securitate a rețelelor.
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7.2. Obiectivele specifice

Descrierea funcționalităților AAA și de a pune în aplicare AAA pe routere
folosind baza de date locală a routerlor și bazate pe server ACS sau ISE.
Reducerea amenințărilor la adresa rețelelor care utilizează ACLuri și firewalluri
statefull.
Implementarea IPS și IDS pentru a securiza rețelele împotriva atacurilor de
evoluție.
Reducerea amenințărilor la adresa e-mail, atacuri web bazate pe punctele finale și
comune de atacuri la Layer 2
Realizarea comunicațiilor securizate pentru a asigura integritatea, autenticitatea
și confidențialitatea.
Descrierea scopului VPNului, și punerea în aplicare a accesului de la distanță și
site-to-site prin REȚELELE VPN.

8. Conţinuturi
8.1. Curs [capitolele de curs]
1. Introducere - Identificarea Service Engine (ISE),
BYOD și MDM, topologiile de rețele, securitatea
rețelelor în mediul înocjurător.

Metode de predare
Cu videoproiectorul
La tablă

2.

Amenințările de securitate în rețelele moderne.

Cu videoproiectorul
La tablă

3.

Securizarea echipamentelor de rețea.

4.

Cei 3 A :
”Authentication, Authorization and Accounting”

Cu videoproiectorul
La tablă
Cu videoproiectorul
La tablă

5.

Implementarea tehnologiilor ”Firewall”

Cu videoproiectorul
La tablă

6.
7.

Implementarea sistemelor de prevenție a
intruziunilor
Securizarea LAN.

Cu videoproiectorul
La tablă
Cu videoproiectorul
La tablă

8.

Sisteme criptografice.

Cu videoproiectorul
La tablă

9.

Implementarea VPN ”Virtual Private Networks”

Cu videoproiectorul
La tablă
Cu videoproiectorul
La tablă
Cu videoproiectorul
La tablă

10. Implementarea soluțiilor ”Cisco Adaptive
Security Appliance” (ASA)
11. Aprofundarea soluțiilor de tip ”Cisco Adaptive
Security Appliance” (ASA)

Observaţii
Concentrarea atenției pe routere și pe
switchuri prin configurații bazate pe
CLI.
Actualizări si extinderi de conținut:
IPS (generația următoare IPS),
firewall (de ultimă generație FW),
VPNuri, End-point Security, Web
Security
Explicarea
amenințărilor
de
securitate în cadrul infrastructurilor
rețelelor moderne și atenuarea
acesetora.
Securizarea echipamentelor de rețea:
switchuri, routere, firewalluri.
Punerea în aplicare celor trei AAA
pe routere folosind bazele de date ale
routerelor locale și a celor bazate pe
server ACS sau ISE.
Punerea în aplicare a tehnologiilor
firewall
pentru
securizarea
perimetrului rețelei.
Punerea în aplicare a IPS pentru a
reduce atacurile asupra rețelelor.
Securizarea
echipamentelor
terminale
pentru
atenuarea
atacurilor comune de Layer 2.
Securizarea comunicațiilor pentru a
asigura integritatea, autenticitatea și
confidențialitatea datelor.
Implementarea securității în rețelele
private virtuale.
Implementarea unei configurații de
firewall ASA folosind CLI.
Implementarea unei configurații de
firewall ASA și a unui VPN folosind
ASDM.
Testarea securității rețelelor și
crearea politicilor de securitate.

12. Administrarea și monitorizarea în mod sigur a
Cu videoproiectorul
rețelelor.
La tablă
Bibliografie:
”Securitatea informațiilor”, Ioan-Cosmin MIHAI, Editura Sitech, 2012
”Routing TCP/IP”, Volume 1 - Jeff Doyle
”Semnături electronice și securitate informatică”, Victor Valeriu PATRICIU, Monica Ene PIETROSANU, Ion BICA,
Justin PRIESCU, Editura All, 2006.
”Arhitecturi de securitate”, Gil HELD, Kent HUNDLEY, Editura Teora, 2003
”Securitatea rețelelor” , Ramón J. HONTANON, Editura Teora, 2003
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8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
1. Introducere - Identificarea Service Engine (ISE), La tabla-Exemple, Rezolvări
BYOD și MDM, topologiile de rețele, securitatea
rețelelor în mediul înocjurător.
2. Amenințările de securitate în rețelele moderne.
La tabla-Exemple, Rezolvări
3. Securizarea echipamentelor de rețea.
La tabla-Exemple, Rezolvări
4. Cei 3 A :
La tabla-Exemple, Rezolvări
”Authentication, Authorization and Accounting”
5. Implementarea tehnologiilor ”Firewall”
La tabla-Exemple, Rezolvări
6. Implementarea sistemelor de prevenție a intruziunilor
La tabla-Exemple, Rezolvări
7. Securizarea LAN.
La tabla-Exemple, Rezolvări
8. Sisteme criptografice.
La tabla-Exemple, Rezolvări
9. Implementarea VPN ”Virtual Private Networks”
La tabla-Exemple, Rezolvări
10. Implementarea soluțiilor ”Cisco Adaptive Security
La tabla-Exemple, Rezolvări
Appliance” (ASA)
11. Aprofundarea soluțiilor de tip ”Cisco Adaptive
La tabla-Exemple, Rezolvări
Security Appliance” (ASA)
12. Administrarea și monitorizarea în mod sigur a
La tabla-Exemple, Rezolvări
rețelelor.
Bibliografie:
”Securitatea informațiilor”, Ioan-Cosmin MIHAI, Editura Sitech, 2012
”Routing TCP/IP”, Volume 1 - Jeff Doyle
”Semnături electronice și securitate informatică”, Victor Valeriu PATRICIU, Monica Ene PIETROSANU, Ion BICA,
Justin PRIESCU, Editura All, 2006.
”Arhitecturi de securitate”, Gil HELD, Kent HUNDLEY, Editura Teora, 2003
”Securitatea rețelelor” , Ramón J. HONTANON, Editura Teora, 2003
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
Metode de transmitere a informaţiei
Observaţii
conform calendarului disciplinei]
1. Introducere - Identificarea Service Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Engine (ISE), BYOD și MDM, Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
topologiile de rețele, securitatea rețelelor Utilizare programe specializate
în mediul înocjurător.
2. Amenințările de securitate în rețelele
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
moderne.
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
3. Securizarea echipamentelor de rețea.
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
4. Cei 3 A :
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
”Authentication, Authorization and
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Accounting”
Utilizare programe specializate
5. Implementarea tehnologiilor ”Firewall”
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
6. Implementarea sistemelor de prevenție a Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
intruziunilor
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
7. Securizarea LAN.
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
8. Sisteme criptografice.
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
9. Implementarea VPN ”Virtual Private
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Networks”
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
10. Implementarea soluțiilor ”Cisco
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Adaptive Security Appliance” (ASA)
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Utilizare programe specializate
11. Aprofundarea soluțiilor de tip ”Cisco
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
Adaptive Security Appliance” (ASA)
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
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12. Administrarea și monitorizarea în mod
Platforma on-line
Evaluare la sfârşit de capitol
sigur a rețelelor.
Lucrul pe echipamente
(test platformă on-line)
Bibliografie:
”Securitatea informațiilor”, Ioan-Cosmin MIHAI, Editura Sitech, 2012
”Routing TCP/IP”, Volume 1 - Jeff Doyle
”Semnături electronice și securitate informatică”, Victor Valeriu PATRICIU, Monica Ene PIETROSANU, Ion BICA,
Justin PRIESCU, Editura All, 2006.
”Arhitecturi de securitate”, Gil HELD, Kent HUNDLEY, Editura Teora, 2003
”Securitatea rețelelor” , Ramón J. HONTANON, Editura Teora, 2003
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
Metode de predare-învăţare
Observaţii
proiect semestrial normat in planul de invatamant]
Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunostintele necesare administrarii unei retele ce foloeste mai multe routere.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.5.1. Seminar

10.5.2. Laborator

10.1. Criterii de evaluare
Intelegerea notiunilor prezentate
Participarea activa in prezentarea
materialelor
Teste rezumative la sfarsit de curs
Participarea activa prin prezentarea de
exemple si noutati in domeniu (viermi, cai
troieni, virusi, atacuri, solutii).
Activitatea desfasurata in timpul
laboratorului
Punctajele obtinute la testele din platforma

10.2. Metode de evaluare
Calculator
Scris

10.3.
Pondere din
nota finală
40%

Colocviu.

20%

Calculator
Lucrări practice
Scris

40%

10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă: participarea la activitatile desfășurate la seminar/ laborator; promovarea
tuturor testelor intermediare; promovarea testului practic din cadrul laboratorului; un punctaj de minim 70% la
testele din platforma on-line.
Obținerea mediei 5: promovarea activităților desfășurate în cadrul seminarului/laboratorului și obținerea unui
punctaj minim de 70% la toate testele din platforma on-line.
Data completării

Data avizării în
departament
.......................

Coordonator de disciplină
Asist. Dr. Mihăiță Drăgan

Tutore de disciplină
Asist. Dr. Mihăiță Drăgan

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
1) Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).
2) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).
3) SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Pregătirea lucrării de disertație
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect
Fiecare student va avea un profesor coordonator.
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul Conţinut2)
studiu
disciplinei
II
I
V
Obligativitate3)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
2
3.4. Total ore pe semestru
28 din care: 3.5. curs

0

3.3. seminar/ laborator/ proiect

0

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
152
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

DD
DI

2
28
Ore
20
48
80
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cursurile din anul I de master. Cursurile din programa de licență.
4.2. de competenţe
Cunoștințe de programare. Capacitatea de a citi in limba engleză.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Seminariile științifice se desfășoară într-o sală laborator.
Proiectele sunt dezvoltate în laborator.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
Capacitatea de a realiza și documenta un proiect complex.
profesionale
Capacitatea de a citi, analiza și prezenta un articol științific.
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională.
Competenţe
Capacitatea de a citi si prelucra materiale profesionale atât în limba română cât și în limba engleză.
transversale
Capacitate de a redacta si prezenta proiecte
Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
În cadrul acestei discipline studenții vor putea opta între dezvoltarea unei aplicații practice
disciplinei
și realizarea unei cercetări teoretice. Obiectivul disciplinei este de a dezvolta capacitatea de
muncă independentă, capacitatea de comunicare a rezultateor obținute, de analizare a
metodelor și instrumentelor specifice, de orientare în vederea dezvoltării profesionale
ulterioare.
7.2. Obiectivele specifice
Studenții cu aptitudini aplicative vor începe realizarea unui proiect individual. Studenții
cu aptitudini teoretice își vor alege un subiect teoretic, vor citi articole relevante pentru acest
subiect și vor ține prezentări în cadrul seminariilor de cercetare.
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
Metode de predare-învăţare
Observaţii
proiect semestrial normat in planul de invatamant]
În cadrul acestei discipline studenții vor putea alege între
o dezvoltare teoretică și una aplicată. Toate proiectele vor
fi individuale. Diferențiem:
- proiecte practice – studenții vor trebui să realizeze o
aplicație, urmând ca ulterior să realizeze și
documentația acestei aplicații;
- proiecte teoretice – ștudenții își vor alege un subiect
teoretic și vor începe investigarea acestuia sub
Teme sau proiecte indivudale.
indrumarea profesorului coordonator; vor face
prezentări în cadrul seminariilor și vor putea începe
redactarea tezei de disertație.
În separarea de mai sus ținem cont de caracterul
predominant a activității, dar se dorește îmbinarea
armonioasă a celor două abordări: proiectele aplicate pot
coține dezvoltări teoretice, iar temele teoretice pot fi
însoțite de aplicații practice.
Bibliografie: bibliografia va fi individuala, stabilita de profesorii care vor superviza activitatea.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Această activitate face parte din pregătirea lucrării de disertație.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs
10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru Se va evalua atât rezultatul final
disciplinele la care exista
(proiect/referat) cât și activitatea
proiect semestrial norrmat
desfășurată de student pe tot
in planul de invatamant]
parcursul semestrului.
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.
Data completării
....................

Coordonator de disciplină

Data avizării în
departament
.......................

10.2. Metode de evaluare

Prezentarea proiectului sau a
raportului științific.

10.3.
Pondere din
nota finală

100%

Tutore de disciplină

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
16)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

17)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

18)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.

33

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Pregătirea lucrării de disertație
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect
Fiecare student va avea un profesor coordonator.
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul Conţinut2)
studiu
disciplinei
II
II
V
Obligativitate3)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
5
3.4. Total ore pe semestru
50 din care: 3.5. curs

0

3.3. seminar/ laborator/ proiect

0

3.6. SF

DD
DI

5

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
310
360
3.8. Total ore pe semestru
12
3.9. Numărul de credite

50
Ore
50
58
200
2

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Toate cursurile din programa de master și licență.
4.2. de competenţe
Cunoștinte de programare. Capacitatea de a citi în limba engleză.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Seminariile științifice se desfîșoară într-o sală laborator.
Proiectele sunt dezvoltate în laborator.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe Capacitatea de a realiza și documenta un proiect complex.
profesionale Capacitatea de a citi, analiza și prezenta un articol științific.
Competenţe Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională.
transversale Capacitatea de a citi și prelucra materiale profesionale atât în limba română cât și în limba engleză.
Capacitate de a redacta și prezenta proiecte
Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
În cadrul acestei discipline Studenții vor putea opta între dezvoltarea unei aplicații
disciplinei
practice și realizarea unei cercetări teoretice. Obiectivul disciplinei este de a dezvolta
capacitatea de muncă independentă, capacitatea de comunicare a rezultateor
obținute, de analizare a metodelor și instrumentelor specifice, de orientare în vederea
dezvoltării profesionale ulterioare.
7.2. Obiectivele specifice
Studenții cu aptitudini aplicative vor începe realizarea unui proiect individual.
Studenții cu aptitudini teoretice își vor alege un subiect teoretic, vor citi articole
relevante pentru acest subiect și vor ține prezentări în cadrul seminariilor de
cercetare. Obiectvul major al acestei activități este finalizarea lucrării de disertație.
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Metode de transmitere a
informaţiei

Observații

Metode de predare-învăţare

Observaţii

În cadrul acestei discipline studenții vor finaliza proiectul
început în semestrul I. Toate proiectele vor fi individuale.
Diferențiem:
- proiecte practice – studenții vor trebui să realizeze o
aplicație, urmând ca ulterior să realizeze și
documentația acestei aplicații;
- proiecte teoretice – ștudenții își vor alege un subiect
teoretic și vor începe investigarea acestuia sub
Teme sau proiecte indivudale.
indrumarea profesorului coordonator; vor face
prezentări în cadrul seminariilor și vor putea începe
redactarea tezei de disertație.
În separarea de mai sus ținem cont de caracterul
predominant a activității, dar se dorește îmbinarea
armonioasă a celor două abordări: proiectele
aplicate pot coține dezvoltări teoretice, iar temele
teoretice pot fi însoțite de aplicații practice.
Bibliografie: bibliografia va fi individuala, stabilita de profesorii care vor superviza activitatea.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Aceasta activitate face parte din pregatirea lucrarii de disertatie.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs
10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]

Se vor evalua:
 buna stăpânire a tehnologiilor utilizate
 înțelegerea noțiunilor teoretice
 claritatea redactării și a expunerii
 complexitatea aplicației
 gradul de originalitate
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.
Data completării
....................

Coordonator de disciplină

Data avizării în
departament
.......................

10.2. Metode de evaluare

Susținerea lucrării de
disertație în fața comisiei de
disertație.

10.3.
Pondere din
nota finală

100%

Tutore de disciplină

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
19)

20)

21)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).
Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).
SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Proiect
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
proiect
2.4. Anul de
studiu

I

2.5. Semestrul

I

Prof. Dr. Laurențiu Leuștean
Conf. Dr. Adela Georgescu
Asist Dr. Laurențiu Silviu Vasile
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
V
disciplinei

Conţinut2)

DD

Obligativitate3)

DI

NB: titularii activitatii sunt titularii cursurilor obligatorii din semestrul I.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
2
3.4. Total ore pe semestru
28 din care: 3.5. curs

0

3.3. seminar/ laborator/ proiect

0

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
152
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

2
28
Ore
20
48
80
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cursurile din programa de licență
4.2. de competenţe
Cunoștințe de programare. Capacitatea de a citi în limba engleză.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Seminariile știintifice se desfășoară într-o sală laborator.
Proiectele sunt dezvoltate în laborator.

Competenţe
profesionale

Capacitatea de a realiza și documenta un proiect complex.
Capacitatea de a citi, analiza și prezenta un articol științific.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională.
Capacitatea de a citi și prelucra materiale profesionale atât în limba română cât și în limba engleză.
Capacitate de a redacta și prezenta proiecte
Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
În cadrul acestei discipline studenții vor putea opta între dezvoltarea unei aplicații
practice și realizarea unei cercetări teoretice. Obiectivul disciplinei este de a
dezvolta capacitatea de muncă independentă, capacitatea de comunicare a
rezultateor obținute, de analizare a metodelor și instrumentelor specifice, de
orientare în vederea dezvoltării profesionale ulterioare.
7.2. Obiectivele specifice
Studenții cu aptitudini aplicative vor realiza un proiect, individual sau în echipă.
Studenții cu aptitudini teoretice vor citi și prezenta articole de cercetare și vor
realiza un raport științific.
8. Conţinuturi
Metode de predare
8.1. Curs
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
Metode de transmitere a informaţiei
conform calendarului disciplinei]
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care există
Metode de predare-învăţare
proiect semestrial normat în planul de învățământ]
În cadrul acestei discipline studenții vor putea alege între
o dezvoltare teoretică și una aplicată. Diferențiem astfel:
- proiecte practice – acestea vor putea fi realizate în
cadrul unei firme de specialitate sau într-un cadru
Teme sau proiecte indivudale sau în grup.
organizat în facultate;
- proiecte teoretice – studenții vor participa la un
seminar de cercetare, în cadul căruia vor citi și
analiza cercetări recente în domeniile masterului.
Bibliografie: bibliografia va fi individuală, stabilită de profesorii care vor superviza activitatea.

Observaţii
Observaţii
Observații
Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Aceasta activitae va dezvolta atat aptitudinile practice, cat si capacitatea de analiză a studenților, conducand la o mai bună
și profundă înțelegere a problemelor legate de securitate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs
10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru Se va evalua atât rezultatul final
disciplinele la care există (proiect/referat) cât și activitatea
proiect semestrial normat în desfășurată de student pe tot
planul de învățământ]
parcursul semestrului.
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.
Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Prof. Dr. Laurențiu Leuștean
Conf. Dr. Adela Georgescu
Asist Dr. Laurențiu Silviu Vasile

Data avizării în
departament
.......................

10.3.
Pondere din
nota finală

10.2. Metode de evaluare

Prezentarea proiectului
raportului științific.

sau

a

100%

Tutore de disciplină
Prof. Dr. Laurențiu Leuștean
Conf. Dr. Adela Georgescu
Asist Dr. Laurențiu Silviu Vasile

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
22)

23)

24)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).
Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).
SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Proiect
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
proiect
2.4. Anul de
studiu

I

2.5. Semestrul

II

Conf. Dr. Traian Șerbănuță
Conf. Dr. Denisa Diaconescu
Lector Dr. Adela Georgescu
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
V
disciplinei

Conţinut2)

DD

Obligativitate3)

DI

NB: titularii activitatii sunt titularii cursurilor obligatorii din semestrul II.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
2
3.4. Total ore pe semestru

28

din care: 3.5. curs

0

3.3. seminar/ laborator/ proiect

0

3.6. SF

2
28

Distribuţia fondului de timp
Ore
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
20
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
48
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
80
3.4.4.Examinări
4
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
152
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite
** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cursurile din programa de licență. Cursurile din semestrul I.
4.2. de competenţe
Cunoștințe de programare. Capacitatea de a citi în limba engleză.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Seminariile știintifice se desfășoară într-o sală laborator.
Proiectele sunt dezvoltate în laborator.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe Capacitatea de a realiza și documenta un proiect complex.
profesionale Capacitatea de a citi, analiza și prezenta un articol științific.
Competenţe Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională.
transversale Capacitatea de a citi și prelucra materiale profesionale atât în limba română cât și în limba engleză.
Capacitate de a redacta și prezenta proiecte
Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
În cadrul acestei discipline studenții vor putea opta între dezvoltarea unei aplicații
practice și realizarea unei cercetări teoretice. Obiectivul disciplinei este de a
dezvolta capacitatea de muncă independentă, capacitatea de comunicare a
rezultateor obținute, de analizare a metodelor și instrumentelor specifice, de
orientare în vederea dezvoltării profesionale ulterioare.
7.2. Obiectivele specifice
Studenții cu aptitudini aplicative vor realiza un proiect, individual sau în echipă.
Studenții cu aptitudini teoretice vor citi și prezenta articole de cercetare și vor
realiza un raport științific.
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Metode de transmitere a informaţiei

8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care există
proiect semestrial normat în planul de învățământ]

Observații

Observaţii

Metode de predare-învăţare

În cadrul acestei discipline studenții vor putea alege între
o dezvoltare teoretică și una aplicată. Diferențiem astfel:
- proiecte practice – acestea vor putea fi realizate în
cadrul unei firme de specialitate sau într-un cadru
Teme sau proiecte indivudale sau în grup.
organizat în facultate;
- proiecte teoretice – studenții vor participa la un
seminar de cercetare, în cadul căruia vor citi și
analiza cercetări recente în domeniile masterului.
Bibliografie: bibliografia va fi individuala, stabilita de profesorii care vor superviza activitatea.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Aceasta activitae va dezvolta atat aptitudinile practice, cat si capacitatea de analiză a studenților, conducand la o mai bună
și profundă înțelegere a problemelor legate de securitate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs
10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator
10.5.3. Proiect [doar pentru Se va evalua atât rezultatul final
disciplinele la care există (proiect/referat) cât și activitatea
proiect semestrial normat în desfășurată de student pe tot
planul de învățământ]
parcursul semestrului.
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Conf. Dr. Traian Șerbănuță
Conf. Dr. Denisa Diaconescu
Lector Dr. Adela Georgescu

Data avizării în
departament
.......................

10.3.
Pondere din
nota finală

10.2. Metode de evaluare

Prezentarea proiectului
raportului științific.

sau

a

100%

Tutore de disciplină
Conf. Dr. Traian Șerbănuță
Conf. Dr. Denisa Diaconescu
Lector Dr. Adela Georgescu

Director de departament
Conferențiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
25)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

26)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

27)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatica
Informatica
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Inginerie inversă şi tehnici de securizare a codului
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Lector dr. Ruxandra-Florentina Olimid
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Lector dr. Ruxandra-Florentina Olimid
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
II
II
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
30 din care: 3.5. curs

Conţinut1)

DS

Obligativitate2)

DI

1

3.3. seminar/ laborator/ proiect

2

10

3.6. SF

20

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
150
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

Ore
56
20
70
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru
aceste puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Noţiuni de arhitectura calculatorului
 Noţiuni de programare
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului





Cursul se va desfăşura într-o sală dotată cu videoproiector
Studenţii trebuie să se implice activ în cadrul seminarului / laboratorului /
proiectului.
În cazul în care studenţii întarzie cu predarea temelor de seminar /
laborator / a proiectelor, se vor aplica depunctări sau în funcţie de caz,
activitatea se va considera nesatisfăcută.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
 Familiarizarea cu tehnicile de inginerie inversa şi analiză a fişierelor executabile
profesionale
 Utilizarea corectă a tehnicilor şi metodelor prezentate pentru mitigare şi securizare a codului
Competenţe
 Preocuparea pentru perfecţionarea sistemelor informatice.
transversale
 Dezvoltarea gândirii critice prin antrenarea capacităţilor de evidentiere a punctelor vulnerabile.
 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă
de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Familiarizarea cu procesul de inginerie inversă şi analiză a codului,
precum şi cu tehnici de securizare a codului.
7.2. Obiectivele specifice
 Insuşirea unor competenţe de bază pentru a analiza fişiere în format
executabil fară a avea cod sursă.
 Familiarizarea cu o varietate de constructe emise de compilator prin
analiză statică, analiza dinamică a unor parţi şi a întregului.
 Reconstruirea unui pseudocod echivalent cu funcţionalitatea originală
care poate fi analizat la un nivel mai înalt.
 Identificarea şi analiza prin exploatare a unor clase majore de
vulnerabilităţi.
 Însuşirea unor metode de mitigare.
8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
8.1. Curs
Prelegere
Resurse
folosite
1. Contextualizarea procesului de inginerie
Studii de caz
- Videoproiector
inversă.
- Calculator
2. Utilitare de bază şi elemente de formatul ELF.
- Tablă
3. Analiza dinamică folosind debuggere.
4. Analiza statică folosind programe specializate.
5. Clase de vulnerabilităţi şi metode de
identificare.
6. Analiza şi sinteza de shellcode.
7. Metode moderne de mitigare: ASLR, NX, PIE,
RELRO.
8. Metode actuale de bypass: scurgeri de
informaţie, ROP, atacuri orientate spre date.
Bibliografie:
1. IDA Pro Book, 2nd Edition, Chris Eagle
2. Gray Hat Hacking The Ethical Hacker's Handbook, Fourth Edition, Daniel Regalado
3. Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition, Jon Erickson
4. Pwntools documentation, http://pwntools.readthedocs.io
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
Aplicaţii practice ale temelor prezentate în cadrul
cursului

Metode de transmitere a
informaţiei
Rezolvarea unor probleme
practice
Studii de caz
Exerciții

Observații
Resurse folosite
- Videoproiector
- Calculator
- Tablă

Bibliografie: Aceeași ca la curs.
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]

Metode de predare-învăţare

Observaţii

Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile introduse în acest curs vor dezvolta capacitatea de analiză a codului şi vor duce la o mai bună şi profundă
înţelegere a problemelor legate de securitate a programelor. Cursul oferă informaţii actuale în domeniul ingineriei inverse
şi a tehnicilor de securizare a codului, pregătind cursanţii pentru o bună integrare pe piaţa muncii.
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Cunoaşterea terminologiei si a
conceptelor de bază.
Cunoaşterea tehnicilor prezentate
pe parcursul cursului.
Abilitatea de a aplica cunoştinţele
dobândite în cazuri particulare.

Examen

Capacitatea de a rezolva probleme
practice referitoare la analiza
fisierelor în format executabil,
reconstrucţia pseudocodului,
analiza şi identificarea unor
vulnerabilităţi, aplicarea unor
tehnici de mitigare în cazuri
practice particulare.

Participarea şi activitatea în cadrul
laboratorului
Teme şi proiecte

10.3.
Pondere din
nota finală
50%

50%

10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Lector Dr. Ruxandra-Florentina Olimid

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Lector Dr. Ruxandra-Florentina Olimid

Director de departament
Conferentiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
28)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

29)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

30)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Securitatea reţelelor
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Lector dr. Ruxandra-Florentina Olimid
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Lector dr. Ruxandra-Florentina Olimid
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
I
II
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut1)
Obligativitate

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

28

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

DF
2)

DI

1
14
Ore
56
20
58
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Criptografie
 Noţiuni de bază în reţelistică
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului





Cursul se va desfăşura într-o sală dotată cu videoproiector
Studenţii trebuie să se implice activ în cadrul seminarului / laboratorului /
proiectului.
În cazul în care studenţii întarzie cu predarea temelor de seminar / laborator
/ a proiectelor, se vor aplica depunctări sau în funcţie de caz, activitatea se
va considera nerealizată.

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate





Cunoaşterea conceptelor de bază şi a principiilor securităţii reţelelor.
Utilizarea corectă a tehnicilor şi metodelor prezentate.
Analizarea securităţii unor sisteme în diferite scenarii.
Studiul unor tehnici şi protocoale de securitate actuale.
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Competenţe
transversale






Preocuparea pentru perfecţionarea sistemelor de comunicaţie (în particular a reţelor).
Dezvoltarea gândirii critice (în particular, asupra reţelelor) prin antrenarea capacităţilor de evidenţiere a
punctelor vulnerabile.
Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de
domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii
specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Familiarizarea cu standardele şi protocoalele criptografice utilizate în
cadrul sistemelor de comunicaţie, în particular a reţelelor cu sau fară fir.
 Studenţii îsi vor dezvolta capacitatea de a întelege şi analiza diferite
protocoale şi tehnici de securitate.
7.2. Obiectivele specifice
 Întelegerea evoluției sistemelor de comunicaţie (a reţelelor) şi a
securităţii acestora.
 Dezvoltarea abilităţilor de analiză a securităţii.
 Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere, analiză, structurare şi prezentare a
unor teme aflate în legătură cu programa cursului.
8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
8.1. Curs
Prelegere
.Resurse folosite
9. Aspecte generale de securitate a reţelelor.
- Videoproiector
10. Atacuri şi vulnerabilităţi.
- Calculator
11. Controlul accesului, autorizare şi autentificare.
- Tablă
12. Standarde şi protocoale de securitate a reţelelor
cu fir.
13. Standarde şi protocoale de securitate a reţelelor
fără fir. Securitatea reţelelor mobile.
14. Aspecte de securitate în SDN (Software
Defined Network)
15. Topici speciale de securitate.
Bibliografie:
5. Standarde : IETF https://tools.ietf.org, 3GPPP http://www.3gpp.org/specifications.
6.
W.Stallings, Cryptography and Network Security - Principles and Practices, Prentice Hall, 2005.
http://www.inf.ufsc.br/~bosco.sobral/ensino/ine5680/material-cripto-seg/2014 1/Stallings/Stallings
Cryptography_and_Network_Security.pdf
7.
J.Edney, W.A. Arbaugh Real 802.11 security : Wi-Fi protected access and 802.11i, Addison-Wesley
2004.
8.
D.Forsberg, G.Horn, W.D.Moeller, V.Niemi, LTE Security, John Wiley & Sons, 2012.
9.
V.Niemi,K.Nyberg, UMTS Security, John Wiley & Sons, 2003.
10.
R.Oppliger, SSL and TLS, Theory and Practice, Artech House, 2009.
11.
J.M.Kizza, Computer Network Security, Springer, 2005.
12.
Articole științifice în domeniu.
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
Aplicaţii practice ale temelor prezentate în cadrul
cursului

Metode de transmitere a
informaţiei
Utilizarea unor programe
software specifice
Atacuri şi implementări
sigure în practică

Bibliografie: Aceeași ca la curs.
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]
Bibliografie:

Metode de predare-învăţare
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Observații
Resurse folosite
- Videoproiector
- Calculator
- Tablă
Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile introduse în acest curs vor dezvolta capacitatea de analiză a studenţilor şi vor duce la o mai bună şi profundă
înţelegere a problemelor legate de securitate a reţelelor de comunicaţii. Cursul oferă informaţii actuale în domeniul
reţelelor de comunicaţii (reţele de calculatoare, reţele de comunicaţii mobile), pregâtind cursanţii atât pentru o bună
integrare pe piaţa muncii, cât şi pentru o continuare a studiilor aprofundate sau cercetare.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Cunoaşterea terminologiei şi a
conceptelor de bază.
Cunoaşterea protocoalelor şi a
tehnicilor de securitate prezentate
pe parcursul cursului.
Abilitatea de a aplica cunoştintele
dobândite în cazuri particulare.
Abilitatea de a analiza securitatea
unui sistem în diferite scenarii.

Examen

Capacitatea de a crea programe
software sau de utiliza programe
software deja existente pentru
îndeplinirea cerinţelor.
Capacitatea de a alege o temă
netratată direct în curs, abilitatea de
inţelegere şi prezentare a acesteia.

Participarea şi activitatea în cadrul
laboratorului
Teme individuale şi / sau de grup
Redactarea şi prezentarea (în faţa
colegilor şi a profesorului) unui
proiect / eseu tehnic

10.3.
Pondere din
nota finală
50%

50%

10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Lector Dr. Ruxandra-Florentina Olimid

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Lector Dr. Ruxandra-Florentina Olimid

Director de departament
Conferentiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
31)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

32)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

33)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Securitatea spațiului cibernetic
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Asist.Dr. Laurențiu Silviu Vasile
2.3. Titularul activităţilor de laborator
Asist.Dr. Mihăiță Drăgan
2.4. Anul de studiu
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
disciplinei
I
I
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
4
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)
Obligativitate

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

28

3.6. SF

Distribuţia fondului de timp
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Examinări
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite

DF
3)

DI

2
14
Ore
50
34
50
4

** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Cunoștințe fundamentale despre hardaware și software
4.2. de competenţe
Lucru optim cu calculatorul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Cursul se desfășoară într-o sală cu proiector
Laboratorul se desfășoară într-o sală cu proiector si cu echipamente dedicate de
rețelistică. Promovarea testelor din platforma on-line alocate cursului

6. Competenţe specifice acumulate
Competențe
Scopul cursului este de a dobăndi cunoștințele necesare pentru:
profesionale
- securitatea informațiilor,
- securitatea sistemelor,
- securitatea rețelelor,
- securitatea mobilă, fizică
- securitate, etică și legi conexe
- tehnologii, de apărare și de atenuare.
Competenţe
Vor dobândi cunoștințe fundamentale și abilități esențiale în materie de securitate cibernetică, precum
transversale
și oportunități de carieră în domeniul securității informatice. Cunoștințe noi în depistarea tendințelor,
amenințărilor și a condițiilor de siguranță din spațiul cibernetic, protejarea datelor personale și/sau a
datelor companiei.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Noțiunile ce stau la baza procesului de acumulare de cunoștințe pentru a
contracara amentințările și atacurile în securitatea informatică care necesită noi
strategii pe piața forței de muncă.
7.2. Obiectivele specifice
• Actualizări privind amenințările cibernetice, atacuri și impactul
• Actualizări despre vulnerabilități de securitate
• Aspecte juridice și etice în securitatea cibernetică
8. Conţinuturi
8.1. Curs [capitolele de curs]
1. Necesitatea securității spațiului cibernetic

Metode de predare
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.

2.

Atacuri, concpete și tehnici

3.

Protejarea echipamentelor si a datelor

4.

Protejarea organizațiilor

5.

Lumea criminalității cibernetice

6.

Cubul de vrăjitorie cibernetică

Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.

7.

Vulnerabilități și atacuri în spațiul cibernetic

Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.

8.

Arta protejării secretelor

9.

Tehnici de asigurare a integrității.

Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
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Observaţii
Să înțeleagă caracteristicile și
valoarea datelor cu caracter personal
și a datelor în
cadrul unei
organizații.
Să recunoască caracteristicile și
funcționarea unui atac cibernetic.
Interpretarea
tendințelor
de
amenințare din peisajul cibernetic.
Înțelegerea modului în care să
protejeze dispozitivele împotriva
amenințărilor.
Deprinderea cunoștințelor în a
proteja confidențialitatea.
Noi tehnici pentru a proteja
organizațiile de atacuri cibernetice.
Să recunoască abordarea bazată pe
comportament
de
securitate
cibernetică.
Să
descrie
lumea
securității
cibernetice, criminali și profesioniști
în atacuri cibernetice.
Compararea modului în care
amenințările afectează securitatea
cibernetică a persoanelor fizice,
oamenilor de afaceri și organizatiile.
Să explice cele trei dimensiuni ale
McCumber Cube.
Detalierea modelului ISO de
securitate cibernetică.
Explicarea
principiillor
confidențialității,
integrității
și
disponibilității, ce se referă la stări de
date și contramăsuri ale securității
cibernetice.
Descrierea tacticilor, tehnicilor și
procedurilor folosite de criminalii
din spațiul cibernetic.
Explicarea tipurilor de malware,
coduri rău intenționat și a inginerie
sociale.
Tehnologii, produse și proceduri
utilizate
pentru
a
proteja
confidențialitate.
Explicarea tehnicilor de criptare și
tehnicile de control ale accesului.
Explicarea tehnologiilor, produselor
și procedurilor utilizate pentru a
asigura integritatea.
Detalierea
scopului
semnăturii
digitale și a certificatelor.

10. Domeniul celor cinci ”nouari”

Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.

11. Fortificarea domeniului

Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.

12. Introducerea în lumea specialiștilor din spațiul
cibernetic.

Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.
Cu videoproiectorul
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și
exemplificarea.

13. Va fi viitorul specialiștilor în domeniul
securitații ?

Reprezentarea modului în care
acționează planul de răspuns la
incidente și în caz de catastrofe.
Îmbunătățirea
planificării
disponibilității ridicate și de
continuitate a afacerilor.
Arhitectura sistemelor, serverelor și
protecția datelor.
Cunoașterea infrastructurii de rețea
și de protecție a dispozitivelor de
resurse.
Explicarea măsurilor de securitate
fizice utilizate pentru a proteja
echipamentele de rețea.
Explicații de etică și a legilor
securității cibernetice.
Instrumentele securității cibernetice.
Modul de a deveni profesionisti în
securitatea cibernetică.
Explorarea oportunităților de a
exercita o educație și o carieră în
securitate cibernetică.

Bibliografie:
”Practical Reverse Engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, Reversing Tools, and Obfuscation” Bruce Dang;
2014
”Threat Modeling: Designing for Security” Adam Shostack; 2014
”Android Hacker’s Handbook” Joshua J. Drake; 2014
”The Art of Computer Virus Research and Defense” Peter Szor; 2005
”Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software” Michael Sikorski; 2012
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
1. Necesitatea securității spațiului cibernetic
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
2. Atacuri, concpete și tehnici
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
3. Protejarea echipamentelor si a datelor
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
4. Protejarea organizațiilor
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
5. Lumea criminalității cibernetice
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
6. Cubul de vrăjitorie cibernetică
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
7. Vulnerabilități și atacuri în spațiul cibernetic
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
8. Arta protejării secretelor
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
9. Tehnici de asigurare a integrității.
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
10. Domeniul celor cinci ”nouari”
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
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11. Fortificarea domeniului
12. Introducerea în lumea specialiștilor din spațiul
cibernetic.
13. Va fi viitorul specialiștilor în domeniul securitații ?

Bibliografie:
8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
1. Necesitatea securității spațiului cibernetic

2.

Atacuri, concpete și tehnici

3.

Protejarea echipamentelor si a datelor

4.

Protejarea organizațiilor

5.

Lumea criminalității cibernetice

6.

Cubul de vrăjitorie cibernetică

7.

Vulnerabilități și atacuri în spațiul
cibernetic

8.

Arta protejării secretelor

9.

Tehnici de asigurare a integrității.

10. Domeniul celor cinci ”nouari”

11. Fortificarea domeniului
12. Introducerea în lumea specialiștilor din
spațiul cibernetic.
13. Va fi viitorul specialiștilor în domeniul
securitații ?

Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.
Explicația.
Demonstrația.
Descrierea și exemplificarea.

Metode de transmitere a
informaţiei
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate
Platforma on-line
Lucrul pe echipamente
Utilizare programe specializate

Observaţii
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)
Evaluare la sfârşit de capitol
(test platformă on-line)

Bibliografie:
“Reversing: Secrets of Reverse Engineering”, Eldad Eilam; 2005
”The Art of Software Security Assessment: Identifying and Preventing Software Vulnerabilities” Mark Dowd; 2006.
”The IDA Pro Book: The Unofficial Guide to the World’s Most Popular Disassembler” Chris Eagle; 2011.
”The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory” Michael
Hale Ligh; 2014.
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
Metode de predare-învăţare
Observaţii
proiect semestrial norrmat in planul de invatamant]
Bibliografie:
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Oferind acces la dezvoltari actuale – teoretice, dar cu aplicabilitate practica – cursul își propune să dezvolte aptitudini de
cercetare și inovare, pregătind candidați care pot urma programe doctorale și care pot deveni membrii ai departamentelor
de cercetare ale firmelor din domeniu, utilizînd cunoștintele dobîndite în administrarea unei rețele ce foloește mai multe
routere, switchuri, firewaluri etc.
10. Evaluare
10.3.
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare
10.2. Metode de evaluare
Pondere din
nota finală
Intelegerea notiunilor prezentate
Calculator
40%
10.4. Curs
Participara activa in prezentarea
Scris
materialelor
Teste rezumative la sfarsit de curs
Participarea activa prin prezentarea de Colocviu
20%
10.5.1. Seminar
noutati din domeniu (atacuri, soluții,
rezolvări).
Activitatea desfășurată în timpul
Calculator
40%
10.5.2. Laborator
laboratorlui
Lucrări practice
Punctajele obținute la testele din
Scris
platformă
10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă: participarea la activitatile desfasurate la laborator; promovarea tuturor
testelor intermediare; promovarea testului practic din cadrul laboratorului; un punctaj de minim 70% la testele
din platforma on-line;
Obținerea mediei 5: promovarea activitatilor desfasurate in cadrul laboratorului si obtinerea unui punctaj minim
de 70% la toate testele din platforma on-line;
Data completării

Data avizării în
departament
.......................

Coordonator de disciplină
Asist. Dr. Laurențiu Silviu Vasile

Tutore de disciplină
Asist. Dr. Drăgan Mihăiță

Director de departament
Conferentiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
4) Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).
5) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).
6) SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
1.7. Forma de învăţământ

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Informatică
Informatică
Master
Securitate și logică aplicată
ZI

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Sisteme de operare: proiectare şi securitate
disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Conf. Dr. Traian Florin Şerbănuţă
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator /
Conf. Dr. Traian Florin Şerbănuţă
proiect
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul
studiu
disciplinei
I
II
E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2. curs
3
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs

Conţinut2)
Obligativitate

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

28

3.6. SF

DF
3)

DI

1
14

Distribuţia fondului de timp
Ore
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe – nr. ore SI
40
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
24
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
70
3.4.4.Examinări
4
3.4.5. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
138
180
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Numărul de credite
** SI (din plan) + însumarea punctelor 3.4.2. şi 3.4.3. (vezi mai jos, în exemple, de unde rezultă nr. de ore pentru aceste
puncte)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Sisteme de operare (nivel de licenţă)
4.2. de competenţe
 Programare C/C++
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului





Cursul se va desfăşura într-o sală dotată cu videoproiector
Studenţii trebuie să se implice activ în cadrul seminarului / laboratorului /
proiectului.
În cazul în care studenţii întarzie cu predarea temelor de seminar /
laborator / a proiectelor, se vor aplica depunctări sau în funcţie de caz,
activitatea se va considera nerealizată.

6. Competenţe specifice acumulate
 Cunoasterea conceptelor de baza și a principiilor securității în sisteme de operare.
Competenţe
 Utilizarea corectă a tehnicilor și metodelor prezentate.
profesionale
 Analizarea securității unor sisteme în diferite scenarii.

Competenţe
transversale






Preocuparea pentru securizarea sistemelor de operare.
Dezvoltarea gândirii critice prin antrenarea capacităților de evidențiere a punctelor vulnerabile
Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă
de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Deprinderea și aprofundarea funcționalităților principale ale unui sistem
de operare.
 Studenții își vor dezvolta capacitatea de a înțelege și analiza diferite
probleme în securizarea sistemelor de operare şi a tehnicilor de a le
adresa.
7.2. Obiectivele specifice
 Înțelegerea evoluției sistemelor de operare și a securității acestora.
 Dezvoltarea abilităţii de analiză a implementării unui sistem de operare.
8. Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
8.1. Curs
Prelegere
.Resurse folosite
16. Istoric și concepte de bază
- Videoproiector
17. Procese și fire de executie. Apeluri sistem.
- Calculator
Virtualizarea proceselor. Întreruperi.
- Tablă
Planificarea execuției
18. Sincronizare. Blocare și înversare de priorități.
Sisteme încorporate și sarcini periodice.
19. Subiecte avansate de planificare: Conservarea
energiei, Sisteme multicore
20. Memorie virtuală
21. Virtualizare. Mașini virtuale (Interpretare vs
Translație binară)
22. Sisteme de fișiere
23. Subiecte avansate în securitatea sistemelor de
operare
Bibliografie:
 Operating Systems: Internals and Design Principles (8th Edition), William Stallings, 2014
 Modern Operating Systems (4rd Edition), Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 2014
 Operating System Concepts (9 edition), Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin and Greg Gagne, 2012
 Virtual Machines, James E. Smith and Ravi Nair, Elsevier / Morgan Kaufmann, 2005
 Linux Kernel Development (3rd Edition), Robert Love, 2010
8.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminariilor]
Metode de predare-învăţare
Observaţii
th

8.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc,
conform calendarului disciplinei]
Aplicaţii practice ale temelor prezentate în cadrul
cursului

Metode de transmitere a
informaţiei
Implementarea functionalităților
descrise la curs printr-o serie de
teme care necesită modificarea
codului unui sistem de operare.

Observații

Metode de predare-învăţare.

Observaţii

Bibliografie: Aceeași ca la curs.
8.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista
proiect semestrial normat in planul de invatamant]
Bibliografie:
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Notiunile introduse in acest curs vor dezvolta capacitatea de analiza a studentilor si vor duce la o mai buna si profunda
intelegere a problemelor legate de securitate a retelelor de comunicatii. Cursul ofera informatii actuale in domeniul
retelelor de comunicatii (retele de calculatoare, retele de comunicatii mobile), pregatind cursantii atat pentru o buna
integrare pe piata muncii, cat si pentru o continuare a studiilor aprofundate sau cercetare.
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Cunoașterea terminologiei si a
conceptelor de baza.
Cunoașterea conceptelor de sisteme
de operare şi a tehnicilor de securitate
prezentate pe parcursul cursului.
Abilitatea de a aplica cunoștințele
dobândite în cazuri particulare.
Abilitatea de a analiza securitatea
unui sistem în diferite scenarii.
Capacitatea de a alege o temă
netratată direct în curs, abilitatea de
înțelegere şi prezentare a acesteia.

Examen

Capacitatea de a crea programe
software sau de utiliza programe
software deja existente pentru
îndeplinirea cerinţelor.

Participarea şi activitatea în
cadrul laboratorului.
Teme individuale şi / sau de grup
Redactarea şi prezentarea (în faţa
colegilor şi a profesorului) unui
proiect / eseu tehnic.

10.3.
Pondere din
nota finală
50%

50%

10.5.3. Proiect [doar pentru
disciplinele la care exista
proiect semestrial norrmat
in planul de invatamant]
10.6. Standard minim de performanţă. Nota 5.

Data completării
....................

Coordonator de disciplină
Conf. Dr. Traian-Florin Şerbănuţă

Data avizării în
departament
.......................

Tutore de disciplină
Conf. Dr. Traian-Florin Şerbănuţă

Director de departament
Conferentiar Dr. Alin Ștefănescu

Notă:
34)

Regimul disciplinei (conţinut) - pentru nivelul de licenţă se alege una din variantele: DF (disciplină
fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină
complementară).

35)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie) / DO (disciplină
opţională) / DFac (disciplină facultativă).

36)

SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi
de laborator; P – proiect, lucrări practice.
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