
 

 

Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest 
1.2 Facultatea  Matematica si Informatica 
1.3 Departamentul Informatica 
1.4 Domeniul de studii Bioinformatica 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatica şi Biologie Computaţională 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumire disciplina Prelucrarea volumelor mari de date.  
2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Marc Frincu 
2.3 Titular activităţi de seminar  
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Marc Frincu 
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DO 

DA 
 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  laborator 2 
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 14  seminar  laborator 28 
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  32 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  40 
Tutoriat   12 
Examinări   4 
Alte activităţi……………………………………   
3.4 Total ore studiu individual  108 
3.5 Total ore pe semestru 1  150 
3.6 Numărul de credite  6 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum ● Notiuni de arhitectura calculatoarelor, baze de date, programare 
4.2 de competenţe ● Abilitatea de a extrage informatii, de a cauta, de a analiza probleme, de a gandi 
                                                             
1 Numărul total de ore trebuie să fie cuprins între (Număr credite) x 25 ore și (Număr credite) x 27 ore 



 

 

critic 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului Calculator cu acces la Internet. Acces pe Google Meet și 

Google classroom. 

5.2 de desfăşurare a seminarului  

5.3 de desfăşurare a laboratorului Calculator cu acces la Internet. Acces pe Google Meet și 

Google Classroom. Acces Google Cloud. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

● Notiuni despre calculul paralel si distribuit 
● Intelegerea conceptului de Big Data 
● Abilitatea de a analiza o problema de procesare de date, de a identifica 

arhitectura de calcul si algoritmul potrivit rezolvarii acesteia 
● Cunostinte despre diverse tehnologii pentru procesarea datelor de tip Big 

Data si aplicarea lor practica 

Competenţe 
transversale 

● Capacitatea de a analiza probleme inter si pluri disciplinare din domeniile IT, 
biologie, medicina, chimie 

● Capacitatea de a folosi infrastructuri IT pentru rezolvarea acestor probleme 
● Capacitatea de a cauta solutii si de a le pune in practica 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei ● Cunoasterea si intelegerea conceptului de Big Data si a 

platformelor de analiza a datelor de acest tip 
7.2 Obiectivele specifice ● Cunoasterea conceptului de Big Data 

● Identificarea tipului de date din problema data 
● Identificarea problemelor ce apar datorita caracteristicilor datelor 

mari 
● Identificarea de solutii informatice pentru rezolvarea problemelor 
● Abilitatea de a programa algoritmi de analiza de date si de a 

instala si folosi platforme pentru rularea algoritmilor 
● Abilitatea de a analiza rezultatele obtinute atat din punct de vedere 

al calitatii cat si al eficientiei 
 

8. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Big Data si analiza Big Data Prelegere interactiva 2 ore 
Arhitecturi si sisteme pentru calculul paralel si distribuit  2 ore 
Paralelizarea algoritmilor  2 ore 
Scalabilitate: algoritmi + date + hardware  2 ore 
Analiza datelor independente, dependente si a fluxurilor de 
date 

 2 ore 

Aspecte de securitate si confidentialitate  2 ore 
Planificarea sarcinilor pentru executie rapida  2 ore 
Bibliografie 



 

 

 
1. https://www.ee.columbia.edu/~cylin/course/bigdata/  
2. http://infolab.stanford.edu/~echang/BigDat2015/BigDat2015-Lecture1-Edward-Chang.pdf  
3. https://ocw.mit.edu/courses/comparative-media-studies-writing/cms-701-current-debates-in-media-

spring-2015/lecture-notes/MITCMS_701S15_BigData.pdf  
4. Slide-urile de curs 

 
8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
- - - 
8.3 Laborator    
De la algoritmi secventiali la paraleli. O introducere in 
OpenMP 

Discurs, dialog cu 
studentii, teme de 
laborator 

4 ore 

MPI  4 ore 

CUDA  4 ore 
Google Cloud  2 ore 
Proiect  14 ore 
Bibliografie 
 
Documentația MPI, OpenMP, CUDA, Google Cloud. 
Notitele de laborator. 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Prelucrare datelor de tip Big Data este o necesitate in numeroase aplicatii ale bionformaticii cum ar fi genetica 
sau clasificarea si detectia bolilor pe baza istoricului si a simptomelor. Acest curs introduce studentul in 
problema Big Data atat din punct de vedere al complexitatii datelor cat si din cea a folosirii diverselor tehnologii 
de procesare a acestora. La final studentul nu va sti doar sa foloseasca ci sa aleaga intre diversele solutii existente 
pe cea mai potrivita. 
 
 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 
evaluare 

 Pondere din nota finală 

Curs 

Cunostinte despre Big Data, 
platforme de analiza a acesteia si 
de analiza a algoritmilor de 
procesare 

Examen 
oral 

40% 

   

Seminar    
   

Laborator/lucrari Indeplinirea cerintelor proiectului Proiect 60% 
   

Standard minim de performanţă 
Notiuni elementare despre Big Data si despre solutii software de analiza a acesteia plus implementarea si analiza 
scalabilitatii slabe si tari cel putin unui algoritm. 
 

 



 

 

 

Data completării: 

14.09.2020 

 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Marc Frincu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


