Pașaportul disciplinei
”Tehnologii și sisteme informaționale”
Scopul:
De a studia , a analiza și a obține deprinderi practice privind lucru cu informația, structura și procesarea
ei în sisteme informaționale, unele tehnici și metode ce țin de proiectarea și expluatarea sistemelor
informaționala și dezvoltarea gîndirii logice în scopul utilizării eficiente a calculatorului în activitatea
specialistului din domeniul, pazei și siguritate, dreptului sau psihologiei.
Conținutul disciplinei:
Date, informații, cunoștințe. Informație și metainformație. Componentele lumei reale. Obiect, relație,
structură, sistem. Sistem informațional și sistem informatic. Preocuparile ramurei tehnologii
informaționale. Sicuritatea informației. Arhitectura calculatorului. Sisteme operaționale. Rețele de
calculatoare. Internet. Metode de programare a calculatorului potrevite pentru domeniile pază și
siguritate, drept și psihologie. Programarea calculatorului în logică. Limbajul Prolog. Proiectarea
sistemelor informaționale prin intermediul limbajului Prolog. Sisteme expert în juridică sî psihologie.
Noțiuni generale privind proiectarea paginelor Web. Lucrul cu pachete integrate. MS Ofice
(Word,Excel,PowerPoint). Structurarea cunoștințelor. Categoriile lui Aristotel și tahonomia lui Bloome
în structurarea cunoștințelor. Compiuterizarea structurării a cunoștințelor prin intermediul ”Matricei
elementelor de cunoștințe”.
Durata:
În funcție de specialitate la disciplina data, predată la Institutul de Științe Penale și Criminologie, trebuie
să fie prevazute nu mai puțin de 3-4 credite, în total nu mai puțin de 90-120 ore, inclusiv ore de contact
la zi 30-40 ore, iar la fregvență redusă 10-14 ore.
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