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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* Inginerie Software 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Analiza datelor utilizând R 
2.2. Titularul activităților de curs Lect. dr. Claudia Zaharia 
2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. dr. Claudia Zaharia 
2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DOpt 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  2 
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  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 24 
Examinări 3 
Tutorat  10 

3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Număr de credite 5 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Probabilităţi şi Statistică 
4.2. de competențe  competenţe de programare 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului calculator cu conexiune internet pentru participare la 

curs online 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  calculator cu conexiune internet având instalat 

programul de calcul statistic R (disponibil gratuit la 
https://www.r-project.org/ ) 

 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale • Capacitatea de a modela, simula şi rezolva 

probleme complexe ce apar în diferite domenii 
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(tehnic, economic, ştiinţific) şi care necesită 
utilizarea unui sistem de calcul 

• Capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte 
fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi 
a calculatoarelor 

Competențe transversale  • Capacitatea de a lucra individual şi în echipã într-
un context interdisciplinar şi de a respecta normele 
de eticã specifice domeniului  

• Capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi 
de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în 
domeniul informaticii 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu o serie de tehnici importante de analiza datelor 

şi cu facilităţile oferite de R pentru explorare şi modelare 
statistică  

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să cunoască etapele de urmat într-
un demers de analiza datelor; (2) să prezinte metode şi algoritmi 
specifici pentru analiza datelor; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice tipul de analiză adecvat 
unei probleme concrete; (2) să utilizeze funcţiile şi pachetele R 
corespunzătoare pentru diferite tipuri de analize; (3) să 
interpreteze şi să evalueze critic rezultatele analizelor în R; (4) 
să comunice în mod corect şi riguros rezultatele obţinute  
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze importanța analizei 
datelor pentru un specialist în domeniul IT 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 
predare 

Observații 

C1. (2h) Consideraţii 
generale despre limbajul R. 
Obiecte şi atribute. Liste, 
matrice și dataframe-uri 
(OAb2, OAt1) 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Cursurile se vor desfășura online utilizând platforma Google 
meet (https://meet.google.com/xsb-jpax-kjp). Materialele de 
curs vor fi disponibile pe Google classroom 
(https://classroom.google.com/c/MTY4MjkxNDg3NTE1, cod 
acces pildd6m) 

Referinţe :   

[1], cap. 1 

C2. (2h) Elemente de 
programare în R (OAb2, 
OAb3) 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Referinţe :  

[4], cap. 4 

C3. (2h) Elemente de 
statistică descriptivă. 
Facilități pentru 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Referinţe :  

[1], cap. 2, [2], cap. 2,3 
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vizualizarea datelor (OC1, 
OC2, OAb1 – OAb4) 

C4. (2h) Tehnici de 
estimare şi verificarea 
ipotezelor statistice (OC1, 
OC2, OAb1 – OAb4) 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Referinţe :  

[1], cap. 4, [2], cap. 6 

C5-6. (4h) Modele de 
predicţie pentru variabile 
cantitative. Corelaţie şi 
regresie liniară. Selecția 
modelelor. Tehnici de 
regularizare (OC1, OC2, 
OAb1 – OAb4, OAt1) 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Referinţe :  

[1], cap. 5, [2], cap. 8, [5], cap. 3, 6 

C7. (2h) Modele de 
predicţie pentru variabile 
calitative (OC1, OC2, 
OAb1 – OAb4, OAt1) 

Prelegere, 
conversație, 
exemplificare 

Referinţe :  

[2], cap. 9, [3], cap. 7-11, [5], cap. 4, 8  

Bibliografie 
1. J. Maindonald, W. J. Braun, Data Analysis and Graphics using R – An Example – based Approach, 3rd ed., Cambridge 
University Press, 2003 
2. T. Fischetti, Data Analysis with R, Packt Publishing, 2015 
3. J. Ledolter, Data Mining and Business Analytics with R, Wiley, 2013 
4. W. J. Braun, D. J. Murdoch, A First Course in Statistical Programming with R, Cambridge University Press, 2007 
5. G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Springer, 2013 
 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ 

invățare 
Observații 

L1. (2h) 1. Familiarizare cu 
limbajul R. Obiecte şi 
atribute. Lucrul cu data 
frame-uri. Pachete (OAb2, 
OAb3) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

Laboratoarele se vor desfășura online utilizând platforma 
Google meet (https://meet.google.com/xsb-jpax-kjp). 
Materialele aferente vor fi disponibile pe Google 
classroom 
(https://classroom.google.com/c/MTY4MjkxNDg3NTE1, 
cod acces pildd6m) 

L2. (2h) Încărcarea 
seturilor de date în R. 
Operații cu dataframe-uri. 
Elemente de grafică 
(OAb2) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L3-4. (4h) Programare in 
R. Estimarea 
probabilităţilor prin 
simulare (OC2, OAb2, 
OAb3, OAb4) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L5. (2h) Facilităţi pentru Problematizare, dialog  
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statistică descriptivă pentru 
date univariate (OC1, OC2, 
OAb1 – OAb4) 

interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

L6. (2h) Facilităţi pentru 
statistică descriptivă pentru 
date multivariate. Pachetul 
ggplot2 (OC1, OC2, OAb1 
– OAb4) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L7-8. (4h) Verificarea 
ipotezelor statistice cu R 
(OC1, OC2, OAb1 – 
OAb4) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L9-10. (4h) Modelul liniar 
uni- şi multifactorial (OC1, 
OC2, OAb1 – OAb4) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L11-12. (4h) Extinderi ale 
modelului de regresie 
liniara. Regresie ridge și 
lasso 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L13. (2h) Regresie 
logistică binară, ordinală și 
nominală (OC1, OC2, 
OAb1 – OAb4) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

L14. (2h) Arbori pentru 
clasificare și regresie 
(OC1, OC2, OAb1 – 
OAb4) 

Problematizare, dialog 
interactiv cu studenţii, 
modelare, studiu de caz 

 

Bibliografie 
idem bibliografia cursului 
 
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 problematica analizei datelor. Ilustrarea conceptelor prezentate se 
face cu ajutorul limbajului open source R, unul dintre cele mai folosite la momentul actual în probleme de 
modelare statistică şi data mining. 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea paşilor de urmat într-un 
proces de analiza datelor (OC1) 

Întocmirea şi prezentarea 
unui proiect (în sesiunea 

50% 
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Cunoaşterea metodelor şi algoritmilor 
specifici şi utilizarea tehnicii adecvate 
pentru rezolvarea unei probleme 
practice (OC2, OAb1) 
 
Utilizarea facilităţilor R pentru 
analizarea unui set de date (OAb1, 
OAb2, OAb3, OAb4) 

de examene) 
10.5. 
Seminar/laborator 

Activitate în timpul 
semestrului (rezolvare 
teme săptămânale, 
evaluare orală pe parcurs) 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 
• Analiză exploratorie: realizarea de reprezentări grafice simple pentru investigarea relaţiei dintre două sau 

mai multe variabile şi interpretarea acestora 
• Analiză predictivă: descrierea unui algoritm 

 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 
Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5 (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . La 
fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă.  

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații desfășurate online via Google meet, conform programului 
comunicat pe site-ul facultății, în cadrul cărora titularul de curs și 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 
21.09.2020         Lect. dr. Claudia Zaharia  Lect. dr. Claudia Zaharia 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
       
 


