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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 Practica de disertatie 
2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. Dr. Moleriu Radu 
2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DI 
 
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  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 90 
Examinări 5 
Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  133  

3.8. Total ore pe semestru 175  

3.9. Număr de credite 7  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competențe   

  
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar 

Google Classroom/ Google Meet 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  Operarea cu notiuni si metode matematice 
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 Prelucrarea matematica a datelor, analiza si 
interpretarea unor fenomene si procese 

 Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru 
rezolvarea problemelor 

 Conceperea modelelor matematice pentru 
descrierea unor fenomene 

 Aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea 
problemelor de tip interdisciplinar 

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 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea capacitatilor de studiu individual si a 

creativitatii, stimularea interesului  studentilor pentru 
inter/multidisciplinaritate 

 dezvoltarea studiului individual si acordarea importantei 
insusirii unor noi cunostinte matematice si incurajarea 
curiozității stiintifice 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): a învăţa modul de utilizare corecta a 
materialelor bibliografice si a surselor informationale existente 
in literatura de specialitate 
 Ob. de abilitare (OAb): a învăţa metodele studiu, de imbinare si 
reinterpretare a notiunilor si proprietatilor asociate obtinute din 
diferite surse bibliografice 
Ob. Atitudinale (OAt): formarea deprinderilor in scopul realzarii 
unei lucrari cu caracter stiintific 
 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Bibliografie 
  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
S.1 Sintetizarea si recapitularea 
notiunilor dobandite in 
semestrul anterior.(OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 
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S.2. Discutii despre scheletul 
lucrarii de disertatie. (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.3 Discutii despre scheletul 
lucrarii de disertatie.(OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.4  Prezentare individuala a 
capitolelor redactate pana in 
prezent. (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.5. Prezentare individuala a 
capitolelor redactate pana in 
prezent (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.6. Prezentare individuala a 
capitolelor redactate pana in 
prezent (OAb)  

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.7 Despre plagiat si softul 
turnitin.(OAb). 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.8 Verificari intermediare ale 
capitolelor . (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.9.  Verificari intermediare ale 
capitolelor . (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
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Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.10 Interpretarea rezultatelor 
date de softul turnitin. 
 (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S11. Despre structura unei 
prezentari. (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S.12  Prezentarea finala a 
lucrarii.(OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

S. 13  Prezentarea finala a 
lucrarii. (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente  

S. 14 Prezentarea finala a 
lucrarii. 
 (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 
utilizând platforma Google meet.  
Materialele de curs vor fi disponibile pe 
Google classroom  
Prelegere interactiva,  expunere, 
demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte : 
Biblioteca Facultatii de Matematica 
si Informatica, Biblioteca ”Eugen 
Todoran”UVT si Resurse 
electronice aferente 

Bibliografie 
1. Biblioteca Facultatii de Matematica si Informatica 
2. Biblioteca ”Eugen Todoran”UVT 
3. Resurse electronice 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programa din alte centre universitare din tara și străinătate. 
Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai 
mediului de afaceri. 
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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 

Capacitatea de a scrie lucrarea de 
disertatie si a realiza prezentarea 
acesteia.(OC,OAb) 

Teme aplicative        100% 

          
   

10.6. Standard minim de performanță 
Realizarea unei lucrari de disertatie conforme cu cerintele UVT. 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                           
     20.09.2021                               Lector dr. Radu Moleriu                        Lector dr. Radu Moleriu 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 


