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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 Explorarea datelor financiare 
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 2 2.5. Semestrul 4 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 56 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 22 
Examinări 4 
Tutorat  10 

3.7. Total ore studiu individual  148 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Număr de credite 8 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum • Statistică Matematică 
4.2. de competențe  • Competenţe avansate de utilizare R, competenţe de 

programare, cunoaşterea noţiunilor fundamentale de Matematici 
Financiare 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului calculator cu conexiune internet având instalat 

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

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  idem curs 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Operarea cu noţiuni și metode matematice 

 Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi 
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interpretarea unor fenomene şi procese 
 Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor 
 Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene 
Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi 

eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile 
faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru 
valorificarea optimă şi creativă a propriului 
potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională. 

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a 
resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă 
de circulaţie internaţională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei Aplicarea metodelor de statistică computaţională şi analiza 

datelor în probleme practice vizând date cu specific financiar 
7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): (1) să descrie etapele unui proces de 

explorarea a datelor; (2) să cunoască principalele clase de 
algoritmi de analiza datelor şi să identifice oportunitatea folosirii 
lor pentru date cu specific financiar  
Ob. de abilitare (OAb): (1) să aplice corect metode de analiza 
datelor în probleme practice vizând date financiare şi să 
evalueze critic rezultatele; (2) să implementeze in R algoritmi de 
analiza datelor  
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să argumenteze cu prezentarea 
avantajelor şi dezavantajelor alegerea unui anumit parcurs într-
un studiu statistic 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
C1. (2h) Specificul datelor 
financiare şi tipuri de probleme. 
Surse de date şi particularităţi. 
Etapele procesului de explorare a 
datelor. (OC1) 

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

Fiecare curs este corelat în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite cu 
seminarul corespunzător. 

Referinţe : 

[1], cap. 2, [2], cap. 2  

C2. (2h) Pre-procesarea datelor. 
Motivaţie. Tehnici de normalizare, 
discretizare, selecţie atribute, 
extragere caracteristici. (OC1, 
OAb2) 

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

Referinţe : 

[2], cap. 2-3 
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C3-4. (4h) Tehnici de grupare. 
Algoritmi de grupare partiţionali şi 
ierarhici. Algoritmul EM. (OC2, 
OAb1, OAb2, OAt1) 

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

Referinţe : 

[1], cap. 15, [2], cap. 8-9 

C5. (2h) Tehnici de extragere a 
regulilor de asociere. Algoritmul 
Apriori. (OC2, OAb1, OAb2) 

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

Referinţe : 

[1], cap. 16, [2], cap. 6 

C6. (2h) Tehnici de analiza rețelelor 
(OC2, OAb1, OAb2) 

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

Referinţe : 

[1], cap. 20 

C7-8. (4h) Tehnici de selecție și 
regularizare pentru modele de 
regresie liniară. Regresie ridge și 
LASSO. Metode de reducere a 
dimensionalității (OC2, OAb1, 
OAb2) 

 

 

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

Referinţe : 

[3], cap. 6, [1], cap. 18 

 

 

 

 

C9-10. (4h) Modele liniare 
generalizate. Regresie Poisson și 
binomială negativă. Regresie 
logistică (OC2, OAb1, OAb2) 

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

Referinţe : 

[1], cap. 7, [3], cap. 4 

C11-12. (4h) Problema clasificării. 
Evaluarea performanţei 
clasificatorilor. Algoritmi de 
clasificare (kNN, Naive Bayes,  
LDA) (OC2, OAb1, OAb2, OAt1) 

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

Referinţe : 

[1], cap. 8-12, [2], cap. 4, 5, [3], cap. 4 

C13. (2h) Arbori decizionali. 
Metode de tip ansamblu (OC2, 
OAb1, OAb2, OAt1) 

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

Referinţe : 

[2], cap. 4,5, [3], cap. 8 

C14. (2h) Tehnici de detectare a 
anomaliilor (OC2, OAb1, OAb2) 

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

Referinţe : 

[2], cap. 10 

Bibliografie 
1. J. Ledolter, Data Mining and Business Analytics with R, Wiley, 2013. 
2. P. N. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Introduction to Data Mining, Addison-Wesley Longman Publishing 

Co., 2005. 
3. 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 
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Seminarul ilustrează prin studii de 
caz pentru date cu specific financiar 
tehnicile şi algoritmii prezentaţi la 
curs, utilizând softul R. 

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

Pentru derularea fiecărui seminar este 
necesar ca studenții să parcurgă 
materialele aferente cursului. 

Bibliografie 
1. Y. Zhao, R and Data Mining: Examples and Case Studies, Academic Press, 2013. 
2. L. Torgo, Data Mining with R, Learning with case studies, Taylor&Francis, 2011. 
3. X. Wu, W. Kumar (eds.), The top ten algorithms in Data Mining, Chapman&Hall/CRC, 2009. 

 

 
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 explorării datelor. Ilustrarea conţinuturilor se 
realizează cu ajutorul limbajului R, unul dintre cele mai utilizate programe de analiză statistică la 
momentul actual. 
 
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 facilităţilor R pentru 
probleme de analiza exploratorie a 
datelor (OC2, OAb1) 
 
 

Construirea unui 
portofoliu cuprinzând 
exemple de aplicare a 
algoritmilor discutaţi în 
probleme practice 

100% 

10.5. 
Seminar/laborator 

Alegerea metodelor adecvate pentru 
analizarea datelor şi interpretarea 
rezultatelor (OC1, OAb1, OAb2, OAt1) 

10.6. Standard minim de performanță 
Standard minim (cunoștințe și aptitudini necesare pentru nota 5) 

 Cunoaşterea principalelor tipuri de algoritmi. Rezolvarea unei teme aplicative cuprinzând noţiuni de bază. 
 
Obs: Studenții pot participa la orele de consultații, 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 
14.01.2021          Lect. dr. Claudia Zaharia  Lect. dr. Claudia Zaharia             
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


