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Înainte de toate ...

Bine ați venit la Facultatea de Automatică și 
Calculatoare!

Mult succes în anul universitar

2011-2012!
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Înainte de toate ...

• http://acs.pub.ro

• trei catedre

– Calculatoare

– Automatică și Ingineria Sistemelor

– Automatică și Informatică Industrială

• din 2005, sistemul de învățământ de licență
(undergraduate) este de 4 ani (8 semestre) 
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Facultatea de A&C

• The Bad

– facultate grea

– dotări uneori necorespunzătoare

– orar încărcat

– unele materii (și concepții) învechite

– comunicare dificilă
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Facultatea de A&C

• The Good

– facultate grea

– facultate de renume

– cei mai buni studeți din domeniu

– materii interesante și oameni dedicați

– unele dintre cele mai bune oportunități în industrie  și în 
cercetare după absolvire
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Facultatea de A&C

• The Ugly

– componentă a UPB

– număr mare de opinii, opțiuni și oportunități

– materii diverse

– organizații studențești

– evenimente de prezentare de firme și alte oportunități
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Resurse utile

• îndrumător de an

• consilieri de grupe anul 1 (Boboc Advisory Board) 

• laboratoare

– Academia Cisco (EG202) (http://www.academiacisco.ro) 

– CoLaborator (EG303) (http://www.hpc.pub.ro/) 

– laboratorul Microsoft (EG102) (http://www.microsoft-lab.pub.ro) 

– laboratorul Ixia (EG106) (http://ixlabs.cs.pub.ro) 

• organizaţii

– ROSEDU, ASPI, BEST, EESTEC, LSAC
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Cerințe

• limba engleză

• înclinație pentru calculatoare 

• putere de muncă

• voință

• adaptabilitate

• deschidere către nou

• implicare

• ambiție
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Studenție

• Perioadă de definire

• Un cadru de întâlnire cu alte persoane cu înclinații 
comune

• Etapă de trecere

• Recompensă a efortului din clasa a 12-a

• Recompensă a examenului de admitere

• Trecere lină liceu facultate
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Angajare

• Mituri

– școala nu te învață nimic

– dacă nu te angajezi nu vei face nimic bine după

– un job este o activitate provocatoare și neplictisitoare

– un job este plătit foarte bine

– angajatorii nu se uită la cineva fără experiență
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Studenție și angajare

• Adevăruri

– de obicei, un student angajat ...

• pierde contactul cu facultatea și colegii

• pierde unii dintre cei mai importanți ani

• are ceva mai mulți bani decât colegii

– munca îți ordonează modul de viață

– după încheierea facultății, o persoană va lucra 30-40 de ani
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USO – Mapă de prezentare
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USO – De ce Linux?

• stabil, transparent

• suport pentru asimilarea conceptelor de sisteme de 
operare

• free/open-source

• comunitate activă și dinamică de dezvoltare

• răspândire din ce în ce mai mare pe desktop

• număr mare de distribuții → diversitate

• majoritatea studenților sunt obișnuiți cu Windows; Linux 
este ceva nou
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USO - notare

• 1p - activitate laborator (BONUS)

• 2p - teme de casă (3 teme)

• 1.5p - teste de curs (3 teste)

• 2.5p - test practic (în sesiune) 

• 4p - test grilă curs (în sesiune) 

• total = 11p (nota se trunchiază la 10) 

• Nu există punctaj minim de trecere pentru nici o categorie. Punctajul minim 
pentru absolvirea cursului este 5.00
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USO - încărcare

1503.10.2011

Activitate Estimare

Participare la curs 2 x 14  = 28 ore

Pregătire curs 2 x 12 = 24

Participare la laborator 2 x 14  = 28 ore

Pregătire laborator 1 x 12 = 12 ore

Tema 1 7 ore

Tema 2 15 ore

Pregătire examen 3 zile = 24 ore

Examen 4 ore

Total 142

Utilizarea Sistemelor de Operare este un curs de 5 credite (ECTS). 
Un credit ECTS, în România, este definit prin 30 de ore de activitate didactică.
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USO – reguli

• Fără laptop-uri la curs

• NU se poate veni la alt laborator

• Orice formă de copiere → restanţă

• Folosire persoana a doua singular

• Citire suport înainte de curs
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USO – drepturi

• Dreptul de a vă simți bine la curs și laborator

• Dreptul de a pune întrebări

• Dreptul de a vă implica în evaluarea și îmbunătățirea 
materiei

• Dreptul de a acorda feedback

• Dreptul de a iniția și participa la discuții pe forum

• Dreptul de a ajuta și a fi ajutați de colegii voștri
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USO – așteptări

• Capacitatea și cunoștințele de configurare Windows şi 
Linux

• Participarea activă a studenților la curs, laborator, 
forumuri

• Interacțiunea de la curs nu va fi limitată la aria materiei 
de curs

• Punctualitate

• Pauză 10 minute; revenire în sală fără invitație

• Nu este recomandat să scrieți la curs
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Reguli pentru profi și asistenți

• Laboratoarele prezente pe site cel târziu sâmbătă seara înaintea 
săptămânii de laborator

• Prezentarea de curs prezentă pe site cel târziu vineri seara

• Rezolvările laboratoarelor publice după o săptămână

• Notele la teme afișate la două săptămâni după expirarea deadline-
ului

• După 5 săptămâni asistentul va trebui să știe numele studenților la 
laborator

• Asistentul are obligația de a întreține o atmosferă cât mai placută și 
interactivă 
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Suport pentru curs/laborator

• Introducere în Sisteme de Operare

• 150% din materia de curs/laborator

• De parcurs capitolul asociat _înainte_ de curs/laborator

• 45 RON

• Va fi publicat pe site programul de achiziție

• Publicată pe Google Books

• http://books.google.com/books?id=_JFGzyRxQGcC
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USO – desfășurare curs

• Prezentare interactivă: aprox. 30 slide-uri

• Pauzele sunt importante: recreare, socializare

• Un curs = un subiect; corelare curs-laborator-suport

• Moto + conținut + cuvinte cheie + link-uri utile

• Este obligatorie parcurgerea prezentării și a capitolului 
din carte

• Intens: necesită odihnă și concentrare

• Nu se face prezența

• Nu se poate asimila totul de la curs
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USO – desfășurare curs

• Nu pun întrebări că poate întreb ceva aiurea și pic de 
fraier.

• Nu pun întrebări pentru că mi-e jenă.

• Nu pun întrebări pentru că “e la modă să fii tăcut(ă)”.

• Nu pun întrebări pentru că proful știe tot și nu am dreptul 
să-l contest.
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USO – desfășurare curs

The only bad question is the one you 

didn't ask!
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The End
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USO – desfășurare curs

• Prezentare interactivă: aprox. 30 slide-uri

• Pauzele sunt importante: recreare, socializare

• Un curs = un subiect; corelare curs-laborator-suport

• Moto + conținut + cuvinte cheie + link-uri utile

• Este obligatorie parcurgerea prezentării și a capitolului 
din carte

• Intens: necesită odihnă și concentrare

• Nu se face prezența

• Nu se poate asimila totul de la curs
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Hedgehog Day
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CDL – curs de dezvoltare liberă

2703.10.2011

• http://cdl.rosedu.org/2011-fall/

• 9 săptămâni (sâmbăta)

• Primul curs are loc pe 15 octombrie 2011

27


