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FIȘA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timisoara 
1.2. Facultatea Matematica si Informatica 
1.3. Departamentul Informatica 
1.4. Domeniul de studii Informatica 
1.5. Ciclul de studii licenta 
1.6. Programul de studii / calificarea* Informatica / Administrator baze de date - 252101; 

Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 
251201; Programator - 251202 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Capitole Speciale de Informatica 
2.2. Titularul activităților de curs Mircea Marin 
2.3. Titularul activităților de seminar  Mircea Marin 
2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul I 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  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Examinări 6 
Tutorat  9 

3.7. Total ore studiu individual  60 
3.8. Total ore pe semestru 102 
3.9. Număr de credite 5 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Elemente de web design 
4.2. de competențe  Nici una 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată corespunzător  
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale Familiarizarea cu modelele de extragere a informatiilor din 

colectii mari de documente; tehnicile de indexare folosite de 
sistemele de extragere a informatiilor; metodele/algoritmii de 
clustering, ranking,clasificare, 
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 Competențe transversale • Dezvoltarea spiritului de cunoaştere şi curiozitate relativ la 

modul în care sunt realizate motoarele de cautare web 
• Sa aprecieze corect complexitatea structurilor si metodelor de 

calcul folosite pentru procesarea si analiza colectiilor mari de 
date 

• Dezvoltarea spiritului critic 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu structura, arhitectura si functionalitatea 

sistemelor de extragere a informatiilor. 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa stie cum se indexeaza 

documentele din colectii mari (web) pentru a facilita extragerea 
rapida a informatiiilor, si ce structuri de date se folosesc; (2) 
care sunt principalele servicii oferite de un sistem de extragere a 
informatiilor, si cum sunt implementate. 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să stie cum sa extraga informatii 
relevante in anumite situatii concrete; (2) sa stie cum sa 
implementeze si sa utilizeze tehnicile prezentate in unele cazuri 
de mici dimensiuni. 
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanta indexarii 
documentelor web ca surse de informatii, si cum sunt folosite 
pentru a satisface cererile de informare ale utilozatorilor. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. (2h). Extragerea 
informatiilor. Modelul boolean si 
modelul boolean extins. 

 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 1 

C2. (2h)  Determinarea 
vocabularului de termeni si a 
listelor de postari  

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 2 

C3. (2h)  Scoruri de potrivire a 
documentelor. Calculul greutatii 
termenilor. Modelul de spatiu 
vectorial  
 

Prelegere, conversație, 
exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 6 

C4. (2h)   Calculul scorurilor de 
documente in sisteme complete 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
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de cautare demonstrare Information Retrieval – Cap 7 

C5. (2h) Refinarea cererilor de 
cautare. Metode globale si locale. 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 9 

C6.  (2h) Extragerea informatiilor 
din documente structurate XML 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 10 

C7. (2h)   Modelul probabilist de 
extragere a informatiilor 

Prelegere, conversatie, 
exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 11 

C8. (2h) Clasificarea documen-
telor. Algoritmul Bayes naiv. 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 2 

C9. (2h) Clasificarea document-
telor reprezentate ca vectori. 
Clasificarea Rocchio si kNN. 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 14 

C10. (2h) Algoritmi de clustering 
uniform si ierarhic. 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Capitolele 16,17 

C11 (2h)  Cautarea web. Notiuni 
fundamentale. 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 19 

C12 (2h) Web crawling. 
Arhitectura unui crawler. 

Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 20 

C13 (2h) Analiza link-urilor. Prelegere, exemplificare, 
demonstrare 

C.D.Manning et al : An Introduction to 
Information Retrieval – Cap 21 

C14 (2h) Colocviu Proba scrisa  

Bibliografie 
[1] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schutze: An Introduction to Information Retrieval. Editie 

online (c) 2009 Cambridge UP.  http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/irbookonlinereading.pdf 
 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

L1. (2h)  Problematizare, dialog, învățare prin 
colaborare, Învățare prin scrierea de 
programe în limbaje de programare 
de nivel înalt (C++ sau Java) 

  

L2. (2h)  Idem Idem 

L3. (2h)  Idem Idem 

L4. (2h)  Idem Idem 

L5. (2h)  Idem Idem 

L6. (2h)  Idem Idem 
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L7. (2h) Colocviu Evaluarea cunoștințelor dobandite Proba scrisa 

Bibliografie 
1. Notite curs si laborator: http://staff.fmi.uvt.ro/~mircea.marin/lectures/CSI/index.html 
2. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schutze: An Introduction to Information Retrieval. 

Editie online (c) 2009 Cambridge UP.  http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/irbookonlinereading.pdf 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele 
fundamentale necesare familiarizării cu arhitectura si functionalitatea sistemelor de extragere a 
informatiilor. 
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  
10: excelent (nivel remarcabil de 
cunoştinţe, cu erori minore) 
8-9: foarte bine (cunoştinţe peste 
medie, dar cu ceva erori) 
6-7: satisfăcător (nivel bun, dar cu 
lacune semnificative) 
5: suficient (nivelul de cunoştinţe 
îndeplineşte criteriile minime) 
0-4: eşec (ramâne de efectuat un 
volum semnificativ de muncă) 
  

Colocviu (Test scris in 
timpul ultimului curs) 
 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator 

10: excelent (nivel remarcabil de 
cunoştinţe, cu erori minore) 
8-9: foarte bine (cunoştinţe peste 
medie, dar cu ceva erori) 
6-7: satisfăcător (nivel bun, dar cu 
lacune semnificative) 
5: suficient (nivelul de cunoştinţe 
îndeplineşte criteriile minime) 
0-4: eşec (ramâne de efectuat un 
volum semnificativ de muncă) 
 

 

Teme și evaluarea 
activitatii de laborator 
(evaluare orală) 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 
• In ce consta indexarea documentelor din colectii mari de catre sistemele de extrageere a 

informatiilor? 

http://staff.fmi.uvt.ro/%7Emircea.marin/lectures/CSI/index.html
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• Cunoașterea teoretică a algoritmilor de clasificare, ranking, si clasificare. 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 
10.5. Examenul se consideră promovat dacă fiecare dintre notele 10.4 și 10.5 este cel puțin 5. La fiecare 
dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In 
sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu 
excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la 
începutul semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor 
studenților și oferă explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme.   

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
  
 
      Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 


	 In ce consta indexarea documentelor din colectii mari de catre sistemele de extrageere a informatiilor?
	 Cunoașterea teoretică a algoritmilor de clasificare, ranking, si clasificare.

