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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ 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* Inteligență Artificială și Calcul Distribuit 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Seminar științific 

2.2. Titularul activităților de curs Daniela Zaharie 

2.3. Titularul activităților de seminar  Daniela Zaharie 

2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)  

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  3 

3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 42 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 45 

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

Examinări 6 

Tutorat  6 

3.7. Total ore studiu individual  133 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Număr de credite 7 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Etică și integritate academică 

4.2. de competențe  Abilități de lucru în echipă și de comunicare. 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  instrumente de comunicare online 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • abilitatea de a selecta și de a pregăti o sinteză a 

unor resurse bibliografice relevante pentru 

domeniul inteligenței artificiale și al calcului 

distribuit 
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Competențe transversale  • abilitatea de a pregăti o prezentare cu caracter 

științific  

• abilitatea de a-și susține oral ideile și de a participa 

la dezbateri de idei  

• abilitatea de a se încadra în timpul alocat unei 
prezentări 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu modul de desfășurare a unui seminar științific,  
cu modul in care se pregătește și se susține oral o prezentare cu 

caracter științific  

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să furnizeze informaţii privind 

direcţiile actuale de cercetare în domeniul informaticii precum şi 
rezultate recente ale cercetării  

Ob. de abilitare (OAb): (1) să prezinte modul în care se 

pregătesc şi susţin prezentările cu caracter ştiinţific; (2) să 

ilustreze maniera în care se realizează comunicarea în medii 

ştiinţifice  
Ob. atitudinale (OAt): (1) să argumenteze importanţa abilităţii 

de a transmite cunoştinţe profesionale şi rezultate ştiinţifice pe 

cale orală  

 

 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

   

  

8.3 Laborator  Problematizare, 

dialog 

 

1. Participare la prezentările 

susținute (fizic sau online) de 

către cercetătorii de la alte 

universități şi de către membrii 

echipelor de cercetare care 

activează în cadrul 
Departamentului de Informatică.  

 

14 ore (conform planificării de la 

https://research.info.uvt.ro/wiki/ScientificSeminar)  

 

2. Modul de structurare a unei 
prezentări. Reguli de organizare 

a slide-urilor.  

Activitatea de laborator este bazată pe prezentarea 
fiecarui topic, urmată de discuții deschise. Vor fi 

organizate și sesiuni de brainstorming.  

2 ore 

3. Instrumente software pentru 

pregătirea slide-urilor (LaTeX 

Beamer).  

Activitatea de laborator este bazată pe prezentarea 

fiecarui topic, urmată de discuții deschise. Vor fi 

organizate și sesiuni de brainstorming.  

2 ore 

4. Instrumente software pentru 

pregătirea altor materiale pentru 

comunicarea rezultatelor 

științifice (postere, flyere).  

Activitatea de laborator este bazată pe prezentarea 

fiecarui topic, urmată de discuții deschise. Vor fi 

organizate și sesiuni de brainstorming.   

2 ore 
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5. Reguli de evaluare a lucrărilor 

stiințifice și a prezentărilor.  

Activitatea de laborator este bazata pe prezentarea 
fiecarui topic, urmata de discutii deschise. Vor fi 

organizate si sesiuni de brainstorming.  

2 ore 

6. Pregatirea și susținerea unor 

prezentări.  

20 ore 

Bibliografie  

1. LaTeX Beamer - http://www.hartwork.org/beamer-theme-matrix/, 
https://www.ctan.org/pkg/beamerposter?lang=en  

1. OverLeaf - https://www.overleaf.com/  

2. ShareLaTeX - https://www.sharelatex.com/project  

3. Mendeley Desktop - http://resources.mendeley.com/  

4. Journal metrics - http://www.journalmetrics.com, http://www.journalindicators.com/, 
http://www.eigenfactor.org  

5. Resurse bibliografice - http://www.sciencedirect.com/ , http://www.scopus.com, http://scholar.google.com, 

http://arxiv.org/, https://www.researchgate.net  

 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Disciplina ajută la consolidarea abilităților de sinteză, redactare și comunicare necesare în mediul profesional. 

 

2.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota 

finală 

Curs    

Laborator/lucrări Participare activă la prezentările organizate 

în cadrul seminarului ştiinţific  

Evaluare pe 

parcurs  

70%  

 Pregătirea şi susţinerea unei prezentări de 

10-15 minute  

Prezentare orală  30%  

Standard minim de performanţă:   
• Participarea activă la minim 30% dintre prezentări şi adresarea cel puţin a unei întrebări  

 

 

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

 

 

Data completării: 

20.01.2021 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Daniela Zaharie 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

Lect.dr. Flavia Micota 

 


