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Specialitatea: Tehnologii Informaţionale, anii de studii 2015-2019 
 

 

Conţinutul cursului: 

Bazele programării în Java. Recapitulare. 

Noțiunile fundamentale ale programării orientate pe obiect. Clase. Obiecte. 

Metode (funcții) care întorc valori. Metode supraîncărcate. Metode recursive. Set-teri și get-teri. 

Constructori. 

Moștenire. Pachete. Operatori de acces. 

Clase abstracte. Interfețe. 

Polimorfism. Clase statice. Variabile și metode statice. Clase interne. 

Prelucrarea (tratarea) excepțiilor. 

Prelucrarea fișierelor. 

Serializarea. 

Colecții. Liste.  

Lucrul cu datele calendaristice. 

Interfața grafică. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe:  

 Să cunoască operatorii existență și instrucțiunile predefinite 

 Să cunoască utilizarea bibliotecilor șablon 

 Să cunoască modulele suplimentare pentru compilator 

 Să cunoască diferite tipuri de sintaxe ușor adaptabile în cod program  

 Să testeze programe existente pentru a depista erori și să le corecteze ulterior 

 Să aplice module diferite pentru a combina structuri de cod  

 Să selecteze limbajul de programare cel mai adecvat pentru rezolvarea problemei date 

 Să construiască și să creeze schema-bloc a algoritmului inițiat în cod program; 

 Să elaboreze algoritmi complecși de rezolvare a diverselor tipuri de probleme de inginerie, business, 

domeniul aplicativ 

 Să propună și să completeze structura generală a proiectului 
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