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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 / IS 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Practica Cercetare /  Practica de specialitate 
2.2. Titularul activităților de curs  
2.3. Titularul activităților de seminar  Prof. Dr. Viorel Negru, Prof. dr. Dana Petcu 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 
C 2.7. Regimul 

disciplinei 
OB 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs   3.3. seminar/laborator  3 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 42 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Examinări 7 
Tutorat  6 

3.7. Total ore studiu individual  93 
3.8. Total ore pe semestru 135 
3.9. Număr de credite 5 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Tehnici de cercetare stiintifica 
4.2. de competențe   

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sală de curs cu tablă și videoproiector / În varianta 

online – acces internet și utilizare Google Suite sau 
altă platformă folosită în cadrul UVT 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sală de laborator dotată cu calculatoare (cu acces la 
INTERNET) / În varianta online – acces internet și 
utilizare Google Suite sau altă platformă folosită în 
cadrul UVT 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale - abilitatea de a pregati si de a conduce un plan de 

cercetare 

- abilitatea de a selecta si de a pregati o sinteza a unor 
resurse bibliografice relevante 

Competențe transversale  - abilitatea de a pregati un raport de cercetare 
- abilitatea de a prezenta rezultatele activitatii de 
cercetare 
- abilitatea de a pregati o prezentare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei • Studentii trebuie sa pregateasca un raport intermediar al 

lucrarii de dizertatie / raport bibliografic 
7.2. Obiectivele specifice  • Studentii trebuie sa pregateasca un plan de cercetare 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
1. How to access a 

bibliographical resource. 
Usage of  Scopus, 
ScienceDirect, CiteSeer 
SringerLink, IEEE, ACM  
etc 

  

2. How to organize and 
search a personal 
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collection of scientific 
documents. Usage of 
Google Desktop. 

3 How to prepare a state-
of-the-art report 

  

4 How to prepare a master 
thesis (structure, 
mandatory elements, 
frequent mistakes etc.) 

  

5 How to prepare a 
reference list and to 
properly cite works of 
other authors 

  

6 How to use editors for 
scientific texts. 
Illustration in LaTeX 

  

7 How to prepare and 
include figures, graphs, 
tables, images etc. in a 
report 

  

8 How to prepare slides for 
presentation 

  

9 How to prepare an oral 
presentation 

  

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 
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Activitatea de laborator este bazata pe prezentarea fiecarui topic, urmata de discutii deschise. Vor 
fi organizate si sesiuni de brainstorming. 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs    
   
                          

10.5. 
Seminar/laborator 

 Prezentare orala  
Studentii trbuie sa pregateasca pe 
perioada semestrului: 

1. Un plan ce cercetare 
2. Un raport ce va contine 

starea de arta in domeniul 
lucrarii de dizertatie 

3. O metodologie de realizare 
a cercetarii 

4. O bibliografie relevanta si la 
zi. 
 

 50% 

Prezentare orala a raportului 
intermediar / raportului bibliografic 

 50% 

   
10.6. Standard minim de performanță 

• Intelegerea generala a a materialului, capacitatea de a raspunde la 50% din intrebari 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                           
 
 
      Semnătura directorului de departament  
      Lector dr. Flavia Micota 


