
FIȘA DISCIPLINEI 
  
1. Date despre program  

1.1 Instituția de învățământ superior 
 

Universitatea de Vest din Timișoara 
 1.2 Facultatea / Departamentul 

 
Matematica si Informatica 
 1.3 Catedra 

 
Informatica 
 1.4 Domeniul de studii 

 
Informatica 
 1.5 Ciclul de studii 

 
Masterat 
 1.6 Programul de studii / Calificarea 

 
Bioinformatică și biologie computaţională 
   

2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei 
 

Metodologia cercetării, etică și integritate academică 
 2.2 Titularul activităților de curs 

 
Prof. Dr. Vasile OSTAFE 
 2.3 Titularul activităților de seminar 

 
Prof. Dr. Vasile OSTAFE 
 2.4 Anul de studiu 

 
I 
 

2.5 Semestrul 
 

1 
 

2.6 Tipul de evaluare 
 

C 
 

2.7 Regimul disciplinei 
 

DI, DS 
   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 
 

2 
 

din care: 3.2 curs 
 

1 3.3 seminar/laborator 
 

1 
 3.4 Total ore din planul de învățământ 

 
28 
 

din care: 3.5 curs 
 

14 3.6 seminar/laborator 
 

14 
 Distribuția fondului de timp: 

 
ore 
 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 

 
10 
 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 

 
30 
 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 

 
12 
 Tutoriat 

 
10 
 Examinări 

 
10 
 Alte activități…………………………………… 

 
 

3.7 Total ore studiu individual 
 

72 
 

 
3.8 Total ore pe semestru 
 

100 
 3.9 Numărul de credite 

 
4 
   

4. Precondiții (acolo unde este cazul)  
4.1 de curriculum 
 

Nu este cazul 
 4.2 de competențe 

 
Nu este cazul 
   

5. Condiții (acolo unde este cazul)  
5.1 de desfășurare a cursului 
 

Nu sunt cerute condiții speciale 
 5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului 

 
Nu sunt cerute condiții speciale 
   

6. Competențele specifice acumulate  
Competențe 
profesionale 

 

Capacitatea de a interpreta datele obținute (rezultate experimentale proprii) si de a le sintetiza sub forma unui articol 
primar, proiect de cercetare și / sau prezentare (după caz și după tipul datelor analizate). 
Aplicarea cunoștințelor interdisciplinare pentru tratarea complexă a rezultatelor experimentale în vederea valorificării 
prin publicații. 
Analiza si interpretarea critică a modului de desfășurare a experimentelor de laborator si a rezultatelor obținute. 
 
Standarde minimale de performanță pentru evaluarea competenței: 
Întocmirea unui articol științific primar, folosind un model (matriță, template) de la o revistă de specialitate, pe baza 
unor rezultate experimentale proprii sau pe baza unor rezultate experimentale primite de la cadrul didactic. Realizarea 
unui studiu / proiect cu caracter interdisciplinar. 
 



Competențe 
transversale 

 

Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etica 
profesionala. 
Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal. 
 

 Dezvoltarea capacităților de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu 
standardele profesiei. 
Dezvoltarea capacității de a obține informații, de a utiliza baze de date on-line și de a prelucra informațiile obținute. 
Dezvoltarea capacității de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională. 
   

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 
 

Cursul se adresează studenţilor masteranzi de la Specializarea de Bioinformatică și Biologie Computațională. 
Obiectivele cursului sunt informarea studenţilor despre tipurile de literatură ştiinţifică şi instruirea acestora pentru a 
putea redacta un articol ştiinţific publicabil, primar sau tip review publicabil. De asemenea, studenţii sunt instruiţi să 
realizeze teze, monografii, cărţi, comunicări orale şi scrise, cât şi granturi de cercetare. Studenților li se prezită cele 
mai moderne trehnici de redactare și comunicare științifică și profesională. De asemenea, studenților li se vor prezenta 
cele mai importante noțiuni și subiecte legate de etica profesională și proprietatea intelectuală. 
 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre tipurile de literatură ştiinţifică, să cunoască elementele 
componente şi distinctive dintre articolele ştiinţifice primare şi cele tip referat de sinteză sau de literatură. Similar trebuie să cunoască 
elementele şi cum se creează comunicările ştiinţifice orale şi scrise, rezumatele ştiinţifice, monografiile, cărţile. Studentul trebuie să 
fie capabil să facă comparaţii şi ierarhizări valorice între diferite texte ştiinţifice din aceeaşi categorie. 
Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 
disciplinei). 
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte ştiinţifice în domeniul lor de licenţă (cărţi, articole ştiinţifice primare, referate, etc.) 
şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice (redactare, elemente componente, îndeplinirea unor criterii 
eliminatori, etc.) ale textelor analizate. De asemenea, studenţii trebuie să fie capabili să prezinte coerent aceste informaţii sub forma 
unor prezentări asistate de calculator (de exemplu în PowerPoint). Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare 
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 
Studenţii trebuie să fie capabili că creeze şi să redacteze (de preferinţă în limba engleză) un articol primar după un model dat. 
Studenţii trebuie să fie capabili să utilizeze cel puţin 3 tipuri diferite de a redacta bibliografia şi să utilizeze corespunzător programul 
Reference Manager. 
Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat 
pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a 
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 
profesională). 
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind redactarea şi crearea textelor ştiinţifice. Studenţii 
trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare, înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii trebuie 
să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate adoptat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau 
încercările de încălcare ale acestuia. Trebuie să înţeleagă efectele negative ale plagiatului şi să combată cu tărie aceste practici oriunde 
le-ar întâlni. Aceste abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul ştiinţific în toate aspectele sale, 
pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul 
potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează activităţile de cercetare 
(pentru dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, 
studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, 
cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice. 
 

 
 
 
  



8. Conținuturi  
8.1 Curs 
 

Metode de predare 
 

Observații 
 Ce este un articol ştiinţific? Pregătirea titlului unui articol ştiinţific. 

 
Expunerea, conversația, 
problematizarea, 
demonstrația, modelarea, 
rezolvarea de probleme, 
algoritmizarea. 
Prezentări orale asistate 
de calculator 
(PowerPoint) şi discuţii pe 
marginea aspectelor 
prezentate. 
 

Fiecare prelegere 
(prezentare) 

dureaza 2 ore,  
cursurile pot fi 

susținute în sistem 
modular, în zilele de 

week-end, în 
ședințe de 6-10 ore, 

în combinație cu ore 
de seminar și / sau 

laborator 
(experimente 

practice), astfel 
încât toate orele de 

curs, seminar / 
laborator să fie 

ținute în 2-3 week-
enduri. 

 

Scrierea autorilor, adreselor. 
 Pregătirea rezumatelor. 
 Introducerea. 
 
Materiale şi metode. 
 Rezultate. Realizarea tabelelor. Realizarea graficelor. Realizarea formulelor 
chimice. Realizarea imaginilor (fotografii, scanări, capturi etc.) 
 Discuţii. Concluzii. Mulţumiri. 
 Bibliografia 
 Realizarea efectivă a manuscrisului. Alegerea jurnalului. Trimiterea articolului. 
 Procesul de evaluare. Comportamentul faţă de editori. Procesul de publicare. 
Folosirea reprint-urilor. Realizarea corecturilor 
 Scrierea unei comunicări ştiinţifice (conferinţe). Scrierea unei recenzii. Scrierea 
unei teze. 
 Prezentarea orală a lucrărilor. 
 Probleme de etică, copyright. Probleme legate de exprimarea în limba engleză. 
Folosirea abrevierilor. 
 Granturi de cercetare ştiinţifică 
 

  
8.2 Seminar / laborator 
 

Metode de 
predare 
 

Observații 
 

Prezentarea cerinţelor la curs. Prezentarea surselor de documentare. 
 

Învățare prin 
descoperire 
dirijată, 
modelare. 
 

Ședințele de seminar durează 
minim 4 ore (sau 3 zile 
complete). În funcție de opțiunile 
studenților orele de seminar / 
laborator vor fi combinate cu 
orele de curs (prelegeri) și vor fi 
putea fi realizate în sistem 
modular în zilele de week-end 
(vineri, sâmbătă, duminică) astfel 
încăt toate orele de curs, seminar / 
laborator să fie ținute în 2-3 week-
enduri. 
 

Realizarea titlului 
 Discuţii legate de calitatea de autor al unei lucrări ştiinţifice 
 Realizarea rezumatelor la lucrările ştiinţifice primare 
 Realizarea capitolului Introducere 
 Realizarea capitolului Materiale şi Metode 
 Realizarea capitolului Rezultate 
 Realizarea capitolului Rezultate 
 Realizarea capitolului Discuţii 
 Realizarea capitolelor Concluzii şi Mulţumiri 
 Realizarea Bibliografiei. Folosirea programulor EndNote, Reference Manager, 
Mendeley 
 Realizarea unei comunicări scrise – Poster 
 Realizarea unei comunicări orale – Prezentare tip PowerPoint 
 Probleme de etică, drept de autor. 
  

  
Prezența și pregătirea pentru cursuri 
 



Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o părăsească înaintea cadrului 
didactic. 
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face verificări, prin sondaje, ale 
prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la 
cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi 
prezentat doar la cursuri. 
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta Universitară. Codul interzice 
studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor, prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea 
semnăturilor. 

 
  

Bibliografie selectivă 
 Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme 
 Prezentarile se află pe platforma de E-learning a departamentului (http://elsrv1.elearning-chemistry.ro/moodle). 
Materialele bibliografice (inclusiv animații, filme, link-uri utile) sunt, de asemenea, urcate pe platforma de E-learning a departamentului. 
Ostafe, V. „Sfaturi utile pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice de succes”, 2007 
Day,R.A., „How to Write and Publish a Scientific Paper”, ISI Press, Philadelphia, 1983 
Booth,V., „Writing a Scientific Paper”, Koch-Light Ltd. 1970 
Colecţia de articole ştiinţifice a BCUT, filiala Chimie–Biologie–Geografie. 
   

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
In cadrul cursului se obțin informații teoretice, iar in cadrul orelor de seminar se formează deprinderi de utilizare a diferite metode 
specifice pentru prelucrarea și valorificarea rezultatelor prin publicare 

  
10. Evaluare  

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de 
evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare - La stabilirea notei finale se 
iau în considerare: 
 

10.3 Pondere din nota 
finală (%) 
{Total=100%} – tip de 
cerință 
 10.4 Curs 

 
Prezenţa la curs 
 

- 
 

 
Obligatorie -
neeliminatorie 
 Examen final 

 
Studenţii trebuie să scrie un articol ştiinţific primar folosind 
modelul de la revista Annals of West University of 
Timişoara – Series of Chemistry 
 

 
70 - eliminatorie 
 

10.5 Laborator 
 

Prezenţa la laborator 
 

- 
 

Obligatorie şi 
eliminatorie 
 Activitatea la laborator 

 
Seriozitate la locul de lucru, realizarea temelor, participare 
activă la discuții 
 

 
10 – eliminatorie 
 

Activitate independentă 
 

Evaluarea activităţilor gen teme / referate / eseuri / traduceri / 
proiecte etc. – calitatea ştiinţifică, originalitatea şi modul de 
prezentare a temei pregătite 
 

 
10 – eliminatorie 
 

Colocviu  
 

Prezentarea articolului primar realizat 
 

10 – eliminatorie 
 Descrieți modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă și/sau test grilă și/sau 

probleme, etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.). 
 



Evaluarea teoretică se face prin scrierea unui articol ştiinţific primar urmând modelul (template) revistei Annals of West University of 
Timişoara – Series of Chemistry. 
Evaluarea orală constă în prezentarea orală a articolului primar. Prezentarea se va face în PowerPoint. 
Nota finală este obţinută astfel: nota finală = 0,7 * nota articol primar + 0,1 * nota prezentare orală + 0,2* nota teme casă sau 
activitate la laborator. 
Activităţile la laborator: Pentru majoritatea şedinţelor, studenţii au teme individuale pentru acasă. Prezentare: 
Studenţii trebuie să prezinte lucrarea pregătite de ei sub forma de comunicare orală în PowerPoint Sistemul de 
notare 

   d  l  1 l  10  l   id   i  b i  i  i i  l    
 

 
 

Notele la examene şi teste nu sunt cumulative, fiecare în parte trebuie trecut cu nota minimă 5. Se vor evalua cunoştinţe legate de 
materialul prezentat la curs, dar şi materiale pe care studenţii trebuie să le pregătească singuri, conform indicaţiilor primite. Examenele 
încep la ora fixată. Dacă un student ajunge cu întârziere, după ce un alt student şi-a terminat examenul, întârziatului nu i se va permite să 
participe la acel examen. 

 
  

10.6 Standard minim de performanță 
 Cerințe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 
 

Cerințe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 
 Obţinerea notei 5 la evaluarea articolului primar; 

Obţinerea notei 5 la prezentarea orală 
Obţinerea a cel puţin 50 % din punctajul pus în joc pentru temele 
de casă şi activitatea la seminar.; 
 

Obţinerea notei 10 la evaluarea articolului primar; 
Obţinerea notei 10 la prezentarea orală 
Obţinerea punctajului maxim pus în joc pentru temele de casă şi 
activitatea la seminar. 
 

  
Data completării 
5.10.2018 Semnătura titularului de curs 

Prof. Dr. Vasile OSTAFE 

Semnătura titularului de seminar  
Prof. Dr. Vasile OSTAFE 

  
Data avizării în departament Semnătura șefului departamentului 

 


