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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 specialitate 
2.2. Titularul activităților de curs  
2.3. Titularul activităților de seminar  Dan Popovici 
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  2 din care: 3.2 curs   3.3. seminar/laborator  2 
3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 12 
Examinări 7 
Tutorat  4 

3.7. Total ore studiu individual  47 
3.8. Total ore pe semestru 75 
3.9. Număr de credite 3 
 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum  Analiză matematică 

 Algebră 

 Ecuații diferențiale 
4.2. de competențe   Abilități în utilizarea noțiunilor de bază ale analizei 

matematice, algebrei, ecuațiilor diferențiale 

 Abilități în utilizarea calculatorului (LaTeX / R) 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului  
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Google Meet, Google Classroom, platforma e-

learning, software matematic R / interfața grafică 
Rstudio, editor LaTeX / TeXMaker 
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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: Demonstrarea rezultatelor matematice 
folosind diferite concepte si rationamente 
matematice 

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 în echipă 
 

 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 Dezvoltarea capacitatilor studentului pentru studiu individual 

dupa un document matematic, pentru rezolvarea unor probleme 
specifice domeniului ales. Dezvoltarea abilitatilor pentru 
redactarea si prezentarea acestor rezultate. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): Formarea unor deprinderi de studiu 
dupa un material bibliografic; 
Ob. de abilitare (OAb): Utilizarea rezultatelor teoretice in 
aplicatii practice;  
Ob. Atitudinale (OAt): Redactarea materialului studiat si 
expunerea coerenta a rezultatelor obtinute. 

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
   

Bibliografie 
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8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
Laborator Teme colective, exemplificarea, 

exercitiul, demonstratia, dialogul, 
utilizarea calculatorului  
 

Se vor aloca teme de studiu (din 
domenii aplicative ale 
matematicii) pentru echipe 
formate din 2-3 studenți. 
Rezultatele studiate vor fi 
tehnoredactate în LaTeX, apoi 
vor fi prezentate în fața 
profesorului și colegilor. Se va 
realiza și un program R. 

Bibliografie 
1. V. A. Bloomfield, Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering, CRC Press, 

Taylor & Francis Group, Boca Raton (FL, USA), 2014. 
2. S. Boyd, L. Vanderbeghe, Introduction to Applied Linear Algebra, Cambridge Univ. Press, 2018. 
3. R.I. Kabacoff, R in action. Data analysis and graphics with R, Ed. a II-a, Manning Publications 

Co., Shelter Island, 2013, 475p. 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Utilitatea metodelor care fac obiectul acestei discipline este binecunoscuta, atat in tara, cat si in 
strainatate. Softul R este folosit, ca instrument de predare, in universitati din intreaga lume. De asemenea, 
el este utilizat pentru diverse aplicatii in numeroase companii. 
 
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 intelege rezultatele 
studiate / corectitudinea rezultatelor 

evaluare pe parcurs 
 

40% 

Modul de prezentare a acestor 
rezultate 

20% 

Modul de tehnoredactare 10% 
Corectitudinea programului R 30% 

10.6. Standard minim de performanță 
 prezenta la ore 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 
24/01/2021                                                                                                        Conf. dr. Dan Popovici 
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      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 
 
 


