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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  Informatică
1.4. Domeniul de studii  Informatică
1.5. Ciclul de studii  licență
1.6. Programul de studii / calificarea*  Informatică 
 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei  Metode și Practici în Informatică
2.2. Titularul activităților de curs  Conf. Dr. Adrian Crăciun
2.3. Titularul activităților de seminar   Conf. Dr. Adrian Crăciun
2.4. Anul de studii  1  2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DS

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână   3 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 1
3.4. Total ore din planul de învățământ   42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14
Distribuția fondului de timp*   ore

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15
Examinări  2
Tutorat   11

3.7. Total ore studiu individual   53   

3.8. Total ore pe semestru  95   

3.9. Număr de credite  4   

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  Programare I, Algoritmică
4.2. de competențe   programare la nivel mediu

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  Tablă, proiector
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului Tablă, proiector, calculatoare cu acces la internet, 

LaTeX, editoare LaTeX avansate.  
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Cognitive: 
O privire de ansamblu asupra domeniului informatic.  
Tehnice:  
Identificarea surselor de informații în informatică 
(lucrul cu literatura).  
Scrierea de lucrări științifice.  
Standarde pentru redactare: TeX, LaTeX.  
Prezentări. Standarde suport pt. prezentări: Beamer.  
Postere.  
Afectiv-cognitive:  
Înțelegerea rolului metodelor și activităților standard în 
organizarea activității științifice, aplicarea acelor 
standarde în activitatea de zi cu zi a studenților. 

Competențe transversale   Comunicare, adunare de informații, identificare de probleme, 
angajare eficientă în diferite domenii științifice și tehnice. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Prezentarea unei vederi de ansamblu a  informaticii, pentru fiecare 
subdomeniu descriind activitățile fundamentale: teorie, modelare, design. 
Apoi vor fi prezentate modul în care se poate identifica și folosi eficient 
informația relevantă (lucrul cu literatura), cum se scrie o lucrare științifică 
pentru a transmite edicient rezultatele muncii proprii, cum se pot prezenta 
aceste rezultate. 

7.2. Obiectivele specifice   Cunoștințe: 
Identificarea, accesarea, organizarea cunoștințelor ștințifice.  
Scrierea de lucrări conforme cu standardul știintific, ce descriu munca proprie, 
folosind unelte standard pentru redactare.  
Abilități:  
Folosirea de unelte standard pentru regăsirea, organizarea informațiilor 
științifice. Folosirea de unelte standard pentru redactare (LaTeX, BibTeX), 
pentru scrierea și prezentarea informațiilor științifice.  
Aptitudini: 
Deprinderea unui mod eficient de comunicare în scris și oral.  

 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs  Metode de predare Observații 
C1. Organizare. Cum să fii 
student/ă (@uvt, @math.uvt). 
Informatica (teorie-modelare-
design). Activități în domeniul 
informatic.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare.  

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C2. Domeniul informaticii (I): 
Algoritmi și structuri de date. 
Limbaje de programare. 
Arhitectură. Calcul simbolic și 
numeric. Sisteme de operare.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 
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C3. Domeniul informaticii (II): 
Inginerie software. Baze de date și 
siteme de regăsire a informațiilor. 
Inteligență artificială. Interacțiunea 
om-computer.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C4. Lucrul în știința 
calculatoarelor. Ascultare, citire, 
gândire, vorbire, scriere, evaluare.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C5. Citire (I). Resurse în știința 
calculatoarelor.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C6. Scriere (I). Lucrări științifice în 
informatică.  

Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C7. Scriere (II). Unelte  Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C8. Citire (II). Evaluare.   Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C9. Prezentare (I). Structură  Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C10. Prezentare (II). Unelte  Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C11. Prezentare (III). Postere  Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 
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C12. Experimente  Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare. 

Materiale disponibile la:  

http://web.info.uvt.ro/~acraciun 

 

C13. Examen practic: Prezentări  Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare.

Prezentări date de studenți 

C14. Examen practic. Prezentări.   Întrebări-
răspunsuri/expunere/proble
matizare/exemplificare.

Prezentări date de studenți 

Bibliografie 
 

 Bruno Buchberger. Thinking, Speaking, Writing. Manuscript. 1999 

 Peter J. Denning, Douglas E. Comer, David Gries, Michael C. Mulder, Allen Tucker, 
A. Joe Turner, Paul R. Young. Computing as a Discipline. Communications of the ACM, 
Vol. 32, No 1, pp. 9-23, January 1989. 

 Peter J. Denning,Computer Science: The Discipline, in Encyclopedia of Computer 
Science (A. Ralston, D. Hemmendinger, eds.), Wiley, 2000. 

 Allen B. Tucker, Handbook of Computer Science, Chapman&Hall/CRC in cooperation 
with ACM, 2004.  

 

8.2. Seminar/laborator  Metode de predare/ invățare Observații
L01-L07. Aspecte practice bazate 
pe subiectele discutate la curs 

Sumar material curs + munca 
individuala și/sau în echipă.    

 

Bibliografie 
Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle, Chris Rowley. The LaTeX Companion 
(Tools and Techniques for Computer Typesetting), Addison-Wesley Professional; 2nd edition (May 2, 2004)

 
9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunității  epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Acest curs oferă informația necesară pentru desfășurarea unor activitări  în știința calculatoarelor (găsirea și organizarea 
informației, prezentarea acesteia în scris și oral) care sunt standard în comunitatea tehnică și științifică.  
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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: excelent (nivel remarcabil de 
cunoştinţe, cu erori minore) 
8-9: foarte bine (cunoştinţe peste 
medie, dar cu ceva erori) 
6-7: satisfăcător (nivel bun, dar cu 
lacune semnificative) 
5: suficient (nivelul de cunoştinţe 
îndeplineşte criteriile minime) 
4: eşec (ramâne de efectuat un 
volum semnificativ de muncă) 

Se evaluează: 
- o lucrare scrisă, 
încărcată via Easychair  
 
- rapoarte de evaluare 
pentru 3 lucrări via 
Easychair 
 
 
- o prezentare bazată pe 
munca descrisă în lucrare 

 
40% 
 
 
30% 
 
 
 
40% 

10.5. 
Seminar/laborator 

   

10.6. Standard minim de performanță 
Cunoștințe ce să reflecte însușirea și capacitatea de a aplica în practică a conceptelor prezentate la curs. Cunoștințele minime sunt 
reflectate de acumularea unui punctaj ce să reprezinte nota minimă de trecere (5).  

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                           
 
 
      Semnătura directorului de departament  
      Conf.dr. Victoria Iordan 


