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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 Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / calificarea* Matematici financiare 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Serii de timp cu aplicatii 
2.2. Titularul activităților de curs Dan Popovici 
2.3. Titularul activităților de seminar  Dan Popovici 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  56 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 
Examinări 6 
Tutorat  10 

3.7. Total ore studiu individual  119 
3.8. Total ore pe semestru 175 
3.9. Număr de credite 7 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum  Analiza matematica 

 Probabilitati 

 Procese stochastice 
4.2. de competențe  Cunoasterea notiunilor de baza / proprietatilor fundamentale ale 

proceselor stochastice 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Software matematic R / interfata grafica Rstudio, 

Google Classroom, Google Meet, Moodle 
(platforma e-learning) 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Software matematic R / interfata grafica Rstudio, 
Google Classroom, Google Meet, Moodle 
(platforma e-learning) 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  C1: Operarea cu notiuni si metode matematice 

 
 C2: Prelucrarea matematica a datelor, analiza 

si interpretarea unor fenomene si procese 
 
 C3: Elaborarea si analiza unor algoritmi 

pentru rezolvarea problemelor 
 

 C4: Conceperea modelelor matematice pentru 
descrierea unor fenomene 

Competențe transversale   CT1: Aplicarea regulilor de munca riguroasa si 
eficienta, manifestarea unor atitudini responsabile 
fata de domeniul stiintific si didactic, pentru 
valorificarea optima si creativa a propriului 
potential in situatii specifice, cu respectarea 
principiilor si a normelor de etica profesionala 
 

 CT2: Desfasurarea eficienta si eficace a 
activitatilor organizate in echipa 
 

 CT3: Utilizarea eficientă a surselor informationale 
si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata, atat în limba romana, cat si 
intr-o limba de circulatie internationala 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Insusirea atat din punct de vedere teoretic cat si aplicativ a 

unor notiuni fundamentale in teoria seriilor de timp cum ar fi: 
stationaritate, trend, efect sezonier etc. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) sa fie familiarizat cu notiunea de 
serie de timp; (2) sa-si insuseasca metodele de eliminare a 
trendului si a efectului sezonier; (3) sa cunoasca, pentru fiecare 
notiune invatata, cate un exemplu / contraexemplu; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) abilitatea de a utiliza cu succes R (ca 
software matematic in analiza statistica); (2) capacitatea de a 
elabora programe si functii in R; (3) identificarea si analiza unor 
modele univariate liniare; (4) utilizarea rezultatelor teoretice in 
aplicatii practice. 
Ob. Atitudinale (OAt): stabilirea de conexiuni cu alte discipline 
fundamentale (analiza matematica, teoria pobabilitatilor, 
statistica). 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
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Sisteme de variabile aleatoare 
(funcția de repartiție 
cumulativă, densitatea de 
probabilitate, media, varianța) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Serii de timp (definitie, 
generalitati, aplicabilitate, 
exemple) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Cateva concepte de baza in 
analiza seriilor de timp 
(stationaritate, trend, efect 
sezonier) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele clasice de 
descompunere 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Functia de autocorelatie. 
Proprietati. Teorema de 
caracterizare 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Previziune (tehnici de  netezire 
exponentiala - modelul Holt-
Winters) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele liniare (regresie) prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele stochastice (mers 
aleator) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele autoregresive prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele ARMA (abordarea 
Box-Jenkins) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele heteroscedastice 
conditionale (ARCH, GARCH) 

prelegerea, 
exemplificarea, 
demonstratia, dialogul 

 

Bibliografie 
 
1. A. Colojoara, Serii de Timp, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007. 
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2. P.S.P. Cowpertwait, A.V. Metcalfe, Introductory Time Series with R, Springer Verlag, Dordrecht, 
Heidelberg, 2009. 

3. M. Tertisco, P. Stoica, T. Popescu, Modelarea si Predictia Seriilor de Timp, Editura Academiei, 
Bucuresti, 1985. 

4.    R. Tsay, Analysis of financial time series, 3rd edition, Wiley, Chicago, 2010. 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

R: Interfata Grafica RStudio exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul  

 

Serii de timp (definitie, 
generalitati, aplicabilitate, 
exemple) 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Cateva concepte de baza in 
analiza seriilor de timp 
(stationaritate, trend, efect 
sezonier) 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele clasice de 
descompunere 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Functia de autocorelatie. 
Proprietati. Teorema de 
caracterizare 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Previziune (tehnici de  netezire 
exponentiala - modelul Holt-
Winters) 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele liniare (regresie) exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele stochastice (mers 
aleator) 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele autoregresive exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele ARMA (abordarea 
Box-Jenkins) 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Modele heteroscedastice 
conditionale (ARCH, GARCH) 

exemplificarea, exercitiul, 
demonstratia, dialogul 

 

Bibliografie 
1. R.I. Kabacoff, R in action. Data analysis and graphics with R, Ed. a II-a, Manning Publications 

Co., Shelter Island, 2013, 475p (Ed. I, resursă electronică; https://www.manning.com/books/r-in-
action?query=r%20in%20action%20first%20edition#toc) 

2. E. Paradis, R pentru începători (resursă electronică; ftp://cran.r-
project.org/pub/R/doc/contrib/Paradis-rdebuts_RO.pdf) 
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3. W.N. Venables, D.M. Smith and R Core Team, An Introduction to R (resursa electronică; 
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf). 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Continutul disciplinei „Serii de timp cu aplicatii” este similar cu cel al altor universitati din tara, dar si din 
strainatate. Acest continut urmeaza, pe scurt, structura unor carti extrem de apreciate si folosite de 
comunitatea academica, cum ar fi cele ale lui P.S.P. Cowpertwait, A.V. Metcalfe, respectiv R. Tsay. 
Softul R este folosit, ca instrument de predare, in universitati din intreaga lume. Utilitatea metodelor care 
fac obiectul acestui curs este binecunoscuta, in special in cadrul institutiilor financiare. 
 
10. Evaluare* 

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

10.3. Pondere din 
nota finală 
(maximum) 

10.4. Curs corectitudinea si completitudinea 
cunostintelor acumulare 

evaluare scrisă / proiect 50% 

participarea activa la ore evaluare scrisă 7.5% 
10.5. 
Seminar/laborator 

capacitatea de a aplica in practica 
cunostintele dobandite 

test 30% 

abilitatea de a rezolva / prezenta 
probleme propuse 

evaluare scrisă / orală 40% 

participarea activa la ore evaluare orală 12.5% 
10.6. Standard minim de performanță 

 prezenta la cursuri si seminarii conform cerintelor generale ale facultatii 
 cunoasterea notiunilor fundamentale 
 insusirea principalelor metode de rezolvare a problemelor si utilizarea lor corecta 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
21/09/2020                                       Conf. dr. Dan Popovici                               Conf. dr. Dan Popovici 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 
 


