
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Matematică și Informatică 

1.3 Departamentul Informatică 

1.4 Domeniul de studii Informatică 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatică 

  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Comunicarea rezultatelor cercetării 

2.2 Titular activităţi de curs Prof. Dr. Adrian Neagu 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Dr. Stelian Arjoca 

2.5 Anul de 

studiu 

II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DI 

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  32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren   

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  60 

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 ●  

4.2 de competenţe ●  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Retea de computere și acces la internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului  

5.3 de desfăşurare a laboratorului Retea de computere și acces la internet 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

 
1 Numărul total de ore trebuie să fie cuprins între (Număr credite) x 25 ore și (Număr credite) x 27 ore 



Competenţe 

 profesionale 

• Capacitatea de sinteză a informaţiei ştiinţifice din domeniul bioinformaticii.   

• Capacitatea de a se exprima specific, precis şi concis în comunicarea scrisă şi orală.  

• Abilitatea de a realiza ilustraţii inteligibile cu conţinut tehnico-ştiinţific şi de a explica 

relevanţa acestora în contextul temei abordate.  

• Abilitatea de a utiliza eficient bazele de date de literatură ştiinţifică.   

• Abilitatea de a identifica şi produce literatură ştiinţifică primară şi secundară.  

• Aptitudini de realizare şi susţinere a prezentărilor orale (prelegeri publice şi prezentări 

poster).  

Competenţe  

transversale 

• Capacitatea de a utiliza instrumente software de tehnoredactare a documentelor 

ştiinţifice şi de vizualizare a rezultatelor cercetării.  

• Abilitatea de a comunica și transfera eficient cunoştinţe între specialişti aparţinând 

unor domenii diferite. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare ale studenţilor într-un context 

tehnico-stiinţific.  

7.2 Obiectivele specifice ● Dezvoltarea deprinderilor necesare exprimării clare a ideilor 

stiinţifice în documente formale şi în prezentări orale.  
● Dezvoltarea abilităţilor de utilizare eficientă a motoarelor de 

căutare de literatură ştiinţifică. 
● Dezvoltarea de deprinderi de tehnologia informaţiei necesare 

elaborării unor documente formale, postere şi diapozitive-suport 

pentru prezentări orale.  
● Antrenament de scris tehnico-științific.  
● Antrenament de comunicare orală cu suport grafic.  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Importanţa comunicării în cercetare-dezvoltare şi modalităţi de 

comunicare a rezultatelor cercetării. Impactul comunicării profesionale; 

modalităţi de comunicare orală şi în scris; articole ştiinţifice originale, 

articole de sinteză, monografii, tratate, resurse stiinţifice on-line. (1h) 

conversatia, 

demonstratia, 

studiul de caz. 

 

Organizarea unui document stiinţific. Constrângerile impuse asupra 

unui text stiinţific; trăsături esenţiale ale părţii introductive; caracteristicile 

părţii principale; formularea concluziilor; scrierea unui abstract; 

elaborarea unui titlu. (2h)   

 

Formatul şi structura unui articol stiinţific. Formatarea documentelor 

ştiinţifice; elemente structurale ale unui articol ştiinţific original: titlu, 

abstract, cuvinte cheie, introducere, materiale şi metodă, rezultate, 

discuţii, concluzii, bibliografie; instrumente software bibliografice; 

procesul redactării unui articol ştiinţific: redactarea primei versiuni; 

revizuirea textului; finisarea textului. (2h) 

 

Elemente de stil şi limbaj. Alegerea nivelului optim de detalii; 

evidenţierea detaliilor relevante şi realizarea tranziţiilor între idei; 

utilizarea unui limbaj precis şi concis; evitarea monotoniei; formatarea 

informativă a documentului; aspecte gramaticale ale redactării 

documentelor ştiinţifice în limba engleză. (2h) 

 

Ilustraţiile. Identificarea informaţiilor care se pretează comunicării pe 

cale grafică; formatarea figurilor şi descrierea lor; selectarea datelor care 

se pot prezenta mai bine în tabele decât în grafice; redactarea titlului şi a 

notelor de subsol ale unui tabel. (1h). 

 

Teze de dizertaţie. Structura unei dizertaţii; succesiunea optimă a 

redactării unei teze. (1h) 

 

Propuneri de proiecte de cercetare. Finanţarea cercetării prin proiecte;  



elemente structurale ale unei propuneri de proiect de cercetare; pachetul 

de informaţii al unei competiţii de proiecte de cercetare. (1h) 

Prezentări poster. Avantajele prezentărilor sub formă de poster; formate 

de postere ştiinţifice tipărite şi electronice; elemente de design grafic utile 

în readactarea posterelor ştiinţifice; etapele redactării unui poster; 

materiale informative auxiliare care pot mări impactul unui poster; 

modalităţi de prezentare a posterelor pentru diverse audienţe. (1h)   

 

Redactarea diapozitivelor pentru prezentări orale. Programe de 

redactare a diapozitivelor şi utilizarea opţiunilor implicite ale acestora; 

zgomotul grafic în diapozitive şi minimizarea acestuia; diapozitive de tip 

afirmaţie-demonstratie; diapozitive de orientare; citarea resurselor 

bibliografice în timpul prezentărilor orale. (1h)  

 

Tehnici de prezentare orală. Controlul resurselor emoţionale şi 

canalizarea lor spre dinamica prezentării; importanţa primelor minute ale 

prelegerii; alegerea limbajului adecvat; asigurarea contactului vizual cu 

audienţa şi favorizarea implicării active a acesteia; utilizarea mijloacelor 

tehnice (microfon, podium, flipchart) pentru a mări eficacitatea unei 

prezentări orale. (2h)  

 

Bibliografie 

1. Michael Alley, The Craft of Scientific Writing, Third Edition, Springer Science+Business Media, New York, 

1996.  (ISBN-13:978-0387-94766-2) 

2. Michael Alley, The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid, 

Second Edition, Springer Science+Business Media, New York, 2013. (ISBN-13: 978-1-4419-8279-7) 

3. William Strunk and E.B. White,  The Elements of Style, Allyn and Bacon, Boston, 2000. (ISBN: 

020530902X) 

4. Robert B. Taylor, Medical Writing, Second Edition, Springer Science+Business Media, New York, 2011. (e-

ISBN: 978-1-4419-8234-6) 

5. Robert Barrass, Scientists must write: a guide to better writing for scientists, Routledge, London, 2002. 

(ISBN: 0-415-26996-2 ) 

6. Paul V. Anderson, Technical Communication: A Reader-Centered Approach, Fourth Edition, Harcourt Brace 

College Publishers, Fort Worth, 1998. (ISBN 0-15-508309-0) 

  

8.3 Laborator  conversația, 

demonstrația, 

studiul de caz,  

problematizarea.  

 

Analiza caracteristicilor diverselor forme de literatură ştiinţifică primară şi 

secundară. (2h)  

 

Utilizarea eficientă a motoarelor de căutare Google Scholar, PubMed, 

IEEExplore şi ISI Web of Knowledge. (2h)  

 

Redactarea unui rezumat descriptiv şi a unui rezumat informativ în limba 

română. (2h)  

 

Utilizarea mijloacelor de redactare şi formatare oferite de programul 

Microsoft Word. (2h) 

 

Utilizarea limbajului LaTex pentru redactarea şi formatarea documentelor 

ştiinţifice. (2h) 

 

Redactarea unui abstract descriptiv şi a unui abstract informativ în limba 

engleză. Lansarea unui proiect de 4 săptămâni având ca obiectiv elaborarea 

unui articol tehnic sau ştiinţific pe o temă la alegere. (2h)  

 

Analiza şi optimizarea lizibilităţii rezumatelor redactate de studenţi folosind 

Gunning Fog Index. (2h) 

 

Utilizarea programelor Microsoft Office (Word, PowerPoint şi Excel) la 

realizarea ilustraţiilor pentru documente ştiinţifice. (2h)   

 

Utilizarea unor limbaje de programare interactive (Octave şi R) la elaborarea 

unor grafice pentru documente ştiinţifice. (2h) 

 

Analiza în grup a unor articolelor elaborate de către studenţi în cursul 

proiectului de 4 săptămâni. (2h) 

 

Redactarea unui poster pe tema articolului şi analiza acestuia în cadrul  



grupului de studenti. (2h) 

Elaborarea unui set de diapozitive de prezentare a temei articolului. (2h)  

Prezentarea orală a temei articolului folosind suportul grafic elaborat în 

precedenta lucrare de laborator; filmarea prezentărilor. (2h)  

 

Analiza filmelor realizate în cursul prezentărilor orale şi discuţii pe tema 

posibilităţilor de îmbunătăţire a stilului de prezentare a fiecărui student. (2h)  

 

Bibliografie 

1. Michael Alley, The Craft of Scientific Writing, Third Edition, Springer Science+Business Media, New York, 

1996.  (ISBN-13:978-0387-94766-2) 

2. Michael Alley, The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid, 

Second Edition, Springer Science+Business Media, New York, 2013. (ISBN-13: 978-1-4419-8279-7) 

3. William Strunk and E.B. White,  The Elements of Style, Allyn and Bacon, Boston, 2000. (ISBN: 

020530902X) 

4. Peter Flynn, Formatting information: A beginner's introduction to typesetting with LATEX, 2005:  

ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/info/beginlatex/beginlatex-3.6.pdf  (document accesat la data de 11 mai 2017). 

5. P.J.G. Long, Introduction to Octave, 2005: http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/CD/engapps/octave/ 

octavetut.pdf  (document accesat la data de 11 mai 2017). 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Abilităţile de comunicare clară sunt deopotrivă apreciate în industrie şi în mediul academic. Acest curs prezintă 

bazele teoretice ale comunicării eficiente şi dezvoltă aptitudini de comunicare scrisă şi orală în domenii înrudite 

cu bioinformatica.  

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota 

finală 

Curs 
Evaluarea cunoştinţelor factuale legate de 
comunicarea ştiinţifică  

Testare scrisă 
prin întrebări cu 
răspunsuri la 
alegere  30% 

Laborator/lucrăr

i Evaluare periodică Proiect  70% 

Standard minim de performanţă: Obținerea notei minime de 5 la toate evaluările periodice și respectiv la test. 

 

 

 

Data completării: 

4.02.2020 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Adrian Neagu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

Conf.dr. Victoria Iordan 

 

ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/info/beginlatex/beginlatex-3.6.pdf
http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/CD/engapps/octave/octavetut.pdf
http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/CD/engapps/octave/octavetut.pdf

