
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 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 SECURITATE CIBERNETICA 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumire disciplina Elaborarea lucrării de disertaţie 
2.2 Titular activităţi de curs  
2.3 Titular activităţi de seminar  
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Prof. Dr. Viorel Negru 
2.5 Anul de 
studiu 

II 2.6 Semestrul 4 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DI 
DA 

  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 8 din care ore curs   seminar  laborator 6 
3.2. Numar ore pe semestru 84 din care ore curs   seminar  laborator 84 
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  100 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  53 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  110 
Tutoriat   10 
Examinări   8 
Alte activităţi……………………………………  10 
3.4 Total ore studiu individual  291 
3.5 Total ore pe semestru 1  375 
3.6 Numărul de credite  15 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Tehnici de cercetare stiintifica 
4.2 de competenţe Depinde de topicul dizertatiei 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului  

5.3 de desfăşurare a laboratorului Sală de laborator dotată cu calculatoare (cu acces la 

                                                           
1 Numărul total de ore trebuie să fie cuprins între (Număr credite) x 25 ore și (Număr credite) x 27 ore 



INTERNET); Sala dotata cu tabla si videoproiector 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
 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 
● abilitatea de a investiga noi abordari / de a propune noi modele / de a implementa 

noi tehnologii 
● abilitatea de a testa si valida solutiile propuse si de a le compara cu rezultate 

similare 

Competenţe  
transversale 

● abilitatea de a pregati un raport de cercetare 
● abilitatea de a pregati o prezentare 
● abilitatea de a prezenta rezultatele activitatii de cercetare 
● abilitatea de comunicare  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea de capabilitati necesare realizarii lucrarii de dizertatie 
7.2 Obiectivele specifice ● Dezvoltarea abilitatii de realizarea si implementare a unui plan de 

cercetare specific tematicii alese  
● Dezvoltarea abilitatii de documentare in vederea realizarii unei 

inchideri bibliografice  
● Dezvoltatrea  abilitatii de prezentare si diseminare a rezultatele 

proprii 
8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

  
1. Pregătirea şi redactarea unui plan de cercetare in tematica lucrarii de 

dizertatie 
conversația, 
definirea de 
probleme, 
abordarea critica, 
documentasrea 
studii de caz,  
demonstratia 

 

2.    Metodologia elaborării unei lucrări de dizertaţie (structură, elemente 
obligatorii, erori frecvente etc.) 

 

3 Căutarea, selecţia şi organizarea unei colecţii de documente ştiinţifice. 
Utilizare instrumente/ servicii software dedicate (Mendeley) 

 

4 Pregătirea unei liste de referinţe şi citarea corectă a lucrărilor altor autori   
5 Descrierea obiectivelor lucrării (generale şi specifice)   
6 Modul de prezentare a contribuţiilor personale ( modele / metode / 

algoritmi / arhitecturi / prototipuri / sisteme). 
 

7 Pregătirea şi implementarea studiilor comparative. Utilzarea tehnicilor 
statistice adecvate.  

 

8 Redactarea secţiunilor finale şi prezentarea problemelor deschise şi a 
direcţiilor viitoare de cercetare.  

 

9 Pregătirea unei prezentări orale. Reguli şi bune practici. Instrumente 
software. 

 

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



 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Abilitati de sinteza, redactare si comunicare  
 

10.  Evaluare 
Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 
 Pondere din nota 
finală 

Curs    
Laborator/lucrări Studentii trebuie sa pregateasca pe perioada 

semestrului: 
1. Un plan de cercetare actualizat 
2. Un raport tehnic sau stiintific / O 

lucrare stiintifica ce va contine 
rezultatele principale obtinute in 
domeniul lucrarii de dizertatie 

 50% 

 Prezentare orala a raportului / lucrarii  50% 
Observatie: Activitatea poate fi asimilata in cadrul unui 

stagiu de cercetare sau a unui stagiu cu 
finalizarea lucrarii de dizertatie  

 100% 

Standard minim de performanţă: Obținerea notei minime de 5 la toate etapele intermediare si la prezentarea 
orala. 
Intelegerea generala a a materialului, capacitatea de a raspunde la 50% din intrebari 
 

 

 

Data completării: 

12.09.2019 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Viorel Negru 

 Director departament (Semnătura): 

 


