
 

 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Tibiscus” din Timişoara 

1.2. Facultatea Calculatoare şi Informatică Aplicată 

1.3. Departamentul Informatică 

1.4. Domeniul de studii Informatică 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/Calificarea Administrarea Sistemelor Distribuite / Programator (COR 251202), Inginer 

de sistem în informatică (COR 251203), Programator de sistem informatic 

(COR 251204), Manager proiect informatic (COR 251206), Specialist în 

domeniul proiectării asistate de calculator (COR 251401), Specialist în 

proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice (COR 

251402), Consultant în informatică (COR 251901), Administrator baze de 

date (COR 252101), Administrator de rețea de calculatoare (COR 252301) 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica de cercetare individuală – MAS124 

2.2. Titularul activităţii de curs - 

2.3. Titularul activităţii de proiect Lect.univ.dr. Olivia Anne-Marie Vale 

2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare P 2.7. Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numărul de ore pe săptămână 2 din care 3.2. curs - 3.3. seminar/proiect 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5. curs - 3.6. seminar/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate 32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 28 

Examinări 4 

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 144 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Programare, Baze de date, Rețele de calculatoare, Inginere Software, Sisteme de operare, 

Structuri de date 

4.2. de competenţe Competențe de programare și de rezolvare ale problemelor 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a proiectului Online Cisco Webex / Sală de curs 
 

6. Competenţe specifice acumulate 

6.1. Competenţe 

profesionale 

C1.1 Identificarea conceptelor, teoriilor și modelelor specifice domeniului informatică și a ariei 

de specialitate  

C1.2 Explicarea și interpretarea principiilor de funcționare ale dispozitivelor și ale 

echipamentelor folosite în realizarea unui proiect informatic 

C1.3 Rezolvarea unor probleme teoretice și practice prin utilizarea principiilor, metodelor și 

conceptelor moderne din domeniul informaticii  

C1.4 Utilizarea criteriilor și metodelor de evaluare și analiză funcțională, calitativă și tehnologică 

a elementelor componente ale unui sistem informatic  

C1.5 Elaborarea de proiecte specifice domeniului informatică/sisteme distribuite 



6.2. Competenţe 

transversale 

CT1 Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 

formare profesională continuă pentru îndeplinirea planului personal de dezvoltare a 

carierei 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Pregătirea și elaborarea lucrării de disertație are drept scop asistarea în utilizarea 

metodelor adecvate de cercetare în vederea colectării și analizei metodelor bibliografice, 

îndrumarea studentului în realizarea cercetării în conformitate cu obiectivele stabilite și 

evaluarea rezultatelor/concluziilor obținute în urma cercetării. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

-  

8.2. Seminar/laborator/proiect Metode de predare/învățare Observaţii 

1. Definirea obiectivelor și metodelor de 

cercetare 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul,  

lucrul în grup organizat 
Teme de cercetare 

propuse sunt afișate 

în Google 

Classroom, iar 

prezentările au loc 

online pe Cisco 

Webex Meetings 

2. Identificarea etapelor de realizare a unei 

lucrări de cercetare/disertație 

3. Colectarea și analiza materialelor 

bibliografice 

4. Studiu privind stadiul actual al 

cercetărilor în domeniu 

5. Adresarea obiectivelor și realizarea 

cercetării în conformitate cu acestea 

Exerciţiul, discuţiile şi dezbaterea, 

modelarea, proiectul, 

lucrul în grup organizat 6. Aplicarea rezultatelor cercetării în cazul 

studiului de caz 

7. Prezentarea rezultatelor  

8. Concluzii/discuții  

Bibliografie 

Bibliografie individuală conform cu tema aleasă 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii, disciplina vine ca şi o completare a disciplinelor studiate în 

domeniul informatică 
 

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/

proiect 

Verificarea lucrarii de cercetare/disertație presupune:  

- analiza pe baza unor criterii a rezultatelor și 

concluziilor obținute;  

- verificarea modului de colectare a bibliografiei 

- evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse  

- respectarea regulilor de structurare a lucrării  

- respectarea regulilor de redactare a lucrării 

Evaluarea 

temelor/proiectelor 
 

100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Prezentarea structurii de bază, pe capitole a lucrării de cercetare/disertație. Argumentarea metodologiei utilizate  

        

 Data completării            Semnătura titularului de curs            Semnătura titularului de proiect 
 

 

 

 

 
                

Data avizării în departament                                       Semnătura directorului de departament 
 

24.09.2021 


