
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 Practică de specialitate 
2.2 Titular activităţi de curs  
2.3 Titular activităţi de seminar  
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Prof.dr. Daniela Zaharie 
2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DI 

DA 
  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs   seminar  laborator 2 
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs   seminar  laborator 28 
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  80 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  34 
Tutoriat   4 
Examinări   4 
Alte activităţi……………………………………   
3.4 Total ore studiu individual  122 
3.5 Total ore pe semestru 1  150 
3.6 Numărul de credite  6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Biostatistică, Baze de date 
4.2 de competenţe • Abilităţi în utilizarea instrumentelor software şi bazelor de date specifice 

bioinformaticii 
• Abilităti de aplicare a metodelor de analiză cantitativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului  

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



5.3 de desfăşurare a laboratorului Activitatea se va desfăşura în companii IT care dezvoltă 
aplicaţii pentru domeniul medical, în centre de cercetare sau 
în laboratoare de analize genetice  

 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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• Utilizarea instrumentelor informatice specifice prelucrării datelor biomedicale 
• Proiectarea, implementarea şi testarea unor module software destinate colectării, 

organizării, vizualizării şi analizei datelor biomedicale 
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• Planificarea şi organizarea activităţii prin aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă; 
• înţelegerea responsabilităţilor şi respectarea regulilor de etică profesională şi a celor de 

securitate şi confidenţialitate a datelor. 
• Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare şi specializare 
• Asumarea responsabilităţilor ca membru sau coordonator a unei echipe interdisciplinare;  
• Comunicarea  şi transferul eficient de  cunoştinţe intre specialişti aparţinând unor domenii 

diferite 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea de experienţă practică în colectarea, organizarea, vizualizarea 

şi analiza datelor biomedicale 
7.2 Obiectivele specifice • Să asigure familiarizarea cu modul specific de colectare şi prelucrare a 

datelor într-o instituţie de profil 
• Să permită dobândirea de experienţă în stabilirea si implementarea  

unui plan de analiză a datelor sau implementarea unor instrumente 
software aferente analizei datelor 

• Să faciliteze contactul dintre masteranzi şi specialişti în domeniul 
prelucrării datelor biomedicale  

  
 

8. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

   
  
8.3 Laborator  Problematizare, 

dialog 
Distribuirea activităţilor este orientativă. Modul 
efectiv de desfăşurare a activităţii depinde de 
instituţia în cadrul căruia va activa masterandul 
 (companie IT care produce software pentru 
prelucrarea datelor medicale, institut de cercetare, 
centru de genomică, laborator de analize genetice). 
 
Activitatea se va desfasura ca stagiu de practica pe 
parcursul verii.  
 

1. Stabilirea planului de activitate 
(obiective, termene) 

2. Familiarizarea cu metodele, 
tehnicile instrumentele (de 
măsurare sau software) care vor 
fi utilizate. 

3. Stabilirea strategiei de colectare 
si prelucrare a datelor.  

4. Colectarea datelor, organizarea 
datelor şi pregătirea datelor 
pentru analiză.  

5. Pregătirea fluxurilor de 



prelucrări şi aplicarea tehnicilor 
de analiză a datelor.  

6. Validarea şi interpretarea  
rezultatelor.  

7. Pregătirea raportului de 
activitate.  

Bibliografie  
- Specifică proiectului care este alocat studentului 

  
 

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

Similară ca structură și conținut cu activitățile de tip internship organizate în cadrul diferitelor instituții  
 

10.  Evaluare 
Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 
 Pondere din nota 
finală 

Curs    
Laborator/lucrări Verificarea atingerii obiectivelor în termenele 

stabilite 
Evaluare pe 
parcurs  

50%  

 Redactarea unui raport de activitate Raport scris 50% 
Standard minim de performanţă:  

• Îndeplinirea sarcinilor stabilite în planul de activitate  
• redactarea unui raport de activitate cu structura stabilită 

 
• Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor corespunzătoare celor două componente  

 
 

 

Data completării: 

20.01.2020 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Daniela Zaharie 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

Conf.dr. Victoria Iordan 

 


