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Motivație

● Aplicație web pentru orar la UAB, dezvoltată în ultimii 2 ani
● În ultimele 4 semestre aplicația a fost folosită pentru orele la Informatică 

și Electronică Aplicată
● În semestrul II al anului universitar 2016-2017, aplicația a fost folosită 

pentru întocmirea orarului pentru toată Universitatea
● Statistici: 200 de utilizatori, 3500 de înregistrări în tabela orar (o 

înregistrare = interval orar, cadru didactic, specializare, sală, disciplină)
● Link: http://oeconomica.uab.ro/orar/   

  

http://oeconomica.uab.ro/orar/


Munca noastră

● Ce era înainte:
○ adăugare de utilizator, facultate, disciplină, sală și specializare
○ adăugare și ștergere de ore
○ vizualizare orar specializări și orar săli

● Munca noastră:  
○ gestionarea utilizatorilor, disciplinelor, sălilor și specializărilor
○ crearea a 3 nivele de acces; (adminul, cadrul didactic și vizitatorul )
○ crearea adminilor, cu drepturi de adăugare ca și un anumit cadru 

didactic
○ cuplarea - săptămânală, pară/impară



Tehnologii folosite 

●  Limbaje de tip markup – definirea conținutului, interfeței site-ului și afișarea în browser. 
Exemple : HTML CSS, Bootstrap

●  Limbaje de programare –  Exemple : PHP, JavaScript, Ajax
○ crearea  de conținut interactiv
○ validarea formularelor
○  interacțiunea cu baza de date

● Baze de date – MySQL



Structura bazei de date



Structura bazei de date - Tabela admini



Descrierea aplicației - super adminul



Descrierea aplicației - butonul Gestionează



Descrierea aplicației - cuplarea - cod PHP



Descrierea aplicației - Solicit amfiteatru



 Direcții de extindere

● Adaugă ore la ID (învățământ la distanță)
● Ziua de sambătă și duminică
● Periodicitate custom (orarele de master) 
● Editarea orarului
● Legătura cu statele de funcții (disciplinele să fie extrase automat 

din statele de funcții)
● Folosirea aplicației în alte instituții de învățământ
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