
  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ. 
 

 

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 Licenţă 

1.6. Programul de studii / calificarea* Matematică informatică / Administrator de rețea de 

calculatoare - 252301; Analist - 251201; Asistent de cercetare 

în informatică - 214918; Asistent de cercetare în matematică-

informatică - 212024; Matematician - 212009; Profesor în 

învățământul gimnazial - 233002; Programator - 251202; 

Referent de specialitate matematician - 212004. 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE LICENŢĂ 2 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. DR. RĂZVAN MICU TUDORAN 

2.4. Anul de studii 3 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  0 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 0 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 

Examinări 20 

Tutorat  2 

3.7. Total ore studiu individual  28 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Număr de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum PRACTICĂ DE LICENŢĂ 1 

4.2. de competențe  competenţe elementare de tehnoredactare 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  laborator dotat cu calculatoare având instalat LaTex;  

videoproiector; acces la internet. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale CP1. Operarea cu noţiuni și metode matematice . 

CP2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi 

interpretarea unor fenomene şi procese . 

CP3. Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor . 

CP4. Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene . 

CP5. Utilizarea pachetelor de programe specializate 

pentru rezolvarea problemelor matematice . 

CP6. Aplicarea modelelor matematice pentru 

rezolvarea problemelor de tip interdisciplinar. 

Competențe transversale  CT1. 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. 

CT3. 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 Familiarizarea cu cerinţele fundamentale legate de 

documentarea, structurarea, etica ştiinţifică şi prezentarea unei 

lucrări de licenţă. 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaştere (OC): (1) să cunoască normele etice legate de 

redactarea unei lucrări de licenţă; (2) să cunoască metodologia 

elaborării unei lucrări de licenţă. 

Ob. de abilitare (OAb): (1) să utilizeze bazele de date 

disponibile pe internet; (2) să utilizeze un soft de editare de text 

matematic; (3) să utilizeze unui limbaj matematic riguros; (4) să 

creeze o prezentare Beamer a sintezei lucrării de licenţă ; (5) să 

gestioneze eficient timpul alocat prezentării orale a sintezei 

lucrării de licenţă. 

Ob. Atitudinale (OAt): (1) formarea si dezvoltarea capacităţii de 

analiză şi sinteză. 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
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Bibliografie 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
L1. (2h) Metodologia elaborării 

unei lucrări de licenţă. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L2. (2h) Documentarea ştiinţifică. 

Utilizarea resurselor bibliografice 

şi a bazelor de date disponibile pe 

internet. Etica cercetării ştiinţifice. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L3. (2h) Elemente fundamentale de 

tehnoredactare LaTex. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L4. (2h) Crearea unei prezentări 

Beamer. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L5.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L6.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L7.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L8.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 
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L9.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L10.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L11.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L12.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz 
exemplificarea. 

 

L13.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

L14.(2h) Prezentări Beamer 

individuale. Studii de caz. 

Conversaţia, studiul de caz, 
exemplificarea. 

 

Bibliografie 

1. R. Barrass, Scientists Must Write: A guide to better writing for scientists, engineers and students, 

Chapman and Hall, 1978. 

2. P.R. Halmos. “How to write mathematics”, L’Enseignement mathematique, 16(1970), 123-152. 

3. N.J. Higham, Handbook of Writing for the Mathematical Sciences, SIAM, Philadelphia PA, 1998. 

4. A. Iserles, How to write a paper?, http://www.damtp.cam.ac.uk/user/ai/HowTo07.pdf 

5. H. Kopka, P.W. Daly, Guide to LATEX, Addison-Wesley, 2004. 

6. N.E. Steenrod, How to Write Mathematics, Amer. Math. Soc., Providence, RI ,1983. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Conţinuturile disciplinei vin în sprijinul studenţilor în procesul de elaborare a lucrării de licenţă precum şi 

a prezentării sintezei acesteia. Competenţele acumulate vor fi utile de asemenea în elaborarea altor  

materiale cu caracter ştiinţific şi prezentarea sintetizată a acestora. 

 

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 

Verificarea îndeplinirii obiectivelor 

specifice (detaliate în secţiunea 7.2.) 

legate de elaborarea propriei lucrări 

de licenţă. 

Evaluare bisemestrială. 

Prezentare orală urmată 

de o sesiune de 

întrebări. 

1/2 

Verificarea îndeplinirii obiectivelor 

specifice (detaliate în secţiunea 7.2.) 

legate de elaborarea prezentării 

sintezei propriei lucrări de licenţă. 

Evaluare la final de 

semestru. Prezentare 

orală urmată de o 

sesiune de întrebări. 

1/2 

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoaşterea structurii unei lucrări de licenţă, cunoaşterea diverselor tehnici specifice de redactare a unui 
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text matematic, precum şi de prezentare a sintezei lucrării de licenţă. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

   10.10.2016                                                                                         Conf.dr. Răzvan Tudoran 

 

 

      Semnătura directorului de departament  

                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


