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Managementul proiectelor software
S.07.O.056
De specialitate, obligatorie
Anul IV, semestrul VII
română
4
60/120
Examen
Dr., conf. univ. Tudor Leahu

Conţinutul cursului:
Generalități privind managementul proiectelor software.
Managementul riscurilor proiectelor software.
Monitorizarea şi controlul elaborării, implementării și funcționării proiectelor software.
Conceptele proiectelor software..
Testarea software - ului.
Analiza domeniului și cerințelor utilizatorilor față de proiectele software.
Managementul contractelor privind elaborarea, implementarea și funcționarea proiectelor software..
Sisteme de planificare a proiectelor software și calității lor.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe:
Să însușească noțiunile de bază și conținutul general al managementului proiectelor software,calității și
evaluării lor, precum și a managementului riscurilor acestor proiecte Să cunoască varietățile proiectelor
software, modalitățile de estimare a calității lor.Să conștientizeze importanța și valoarea riscurilor,
metodelor de evidențiere și evitare a lor. Să consolideze și să utilizeze cunoştinţele privind terminologia,
conținutul, calitatea, modalitățile de evaluare a proiectelor software Să folosească criteriile stabilirii
varietăților de proiecte software, nivelului lor calitativ
Să aplice cunoștințele acumulate în scopuri de identificare,clasificare, analiză și elaborare a strategiilor și
metodelor de reducere a riscurilor proiectelor software. Să se implice în soluţionarea diverselor
probleme de monitorizare, control și testare, de management a contractelor, de triere și inventare a
sistemelor noi de planificare a proiectelor software Să participe nemijlocit în procesele de monitorizare,
control și testare, în rezolvarea situațiilor operative de management a contractelor, de selectare și
elaborare a sistemelor de planificare a proiectelor software, de punere în funcție și de asigurare a
funcționalității lor cotidiene
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