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SYLLABUS

I. Date generale
Codul
Disciplina
MIA1003
Proiect de cercetare în baze de date

Semestrul
Ore: C+S+L+P
Categoria
Statutul
4
0+0+3+0
specialitate
obligatorie

II. Cadre didactice cu norma de bază în Universitate
Numele şi
Titlul
Gradul
Catedra
Tipul activităţii
prenumele
ştiinţific
didactic

C
S
L
ŢÂMBULEA Leon
Dr. 
Prof.
Sisteme Informatice


*

Cadre didactice asociate
Numele şi
Titlul
Instituţia
Tipul
Tipul activităţii
prenumele
ştiinţific

postului
C
S
L








III. Obiectivele disciplinei
Prin această activitate didactică se urmăreşte încurajarea studenţilor de la masterat să-şi finalizeze cercetările necesare pentru lucrarea de disertaţie.
Studentul de la masterat este pus în situaţia unui director pentru o propunere de proiect de cercetare legat de lucrarea de disertaţie.
In cadrul proiectului este necesară şi o propunere de finanţare (dacă proiectul s-ar adresa unor instituţii care finanţează astfel de activităţi).

IV. Conţinutul disciplinei
Etape: 
	30 martie: studentul depune cererea de aprobare a proiectului de cercetare (conform unui model care se va afla la adresa de pe internet a disciplinei). Această cerere se depune în format tipărit (personal la ora rezervată în orar pentru această activitate) şi prin email la adresa indrumătorului acestei activităţi.
	15 aprilie: fiecare proiect va fi evaluat şi se va anunta directorul de proiect de eventualele observaţii.
	20 aprilie: directorul de proiect va realiza o pagina web (la care se va putea ajunge prin legăturile de mai jos) unde se va include: cererea de proiect, un CV, un document cu principalele etape ale derulării proiectului (care se va actualiza periodic). Va apare şi data ultimei actualizări a paginii.
	19 mai: finalizarea proiectului. Se depune un raport final unde se justifică activitatea desfăşurată. In cadrul acestui raport se depune şi o lucrare ştiinţifică originală corespunzătoare temei proiectului.
Aceast document se depune în format tipărit (personal la ora rezervată în orar pentru această activitate, până cel târziu în 19 mai) şi prin email la adresa indrumătorului.
Cele două anexe precizate în raport se depun numai în format electronic (formatul pentru prima anexă se va preciza înainte de începerea semestrului). 


V. Bibliografie
Adrese de pe internet corespunzătoare tematicii lucrării de disertaţie a studentului.

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Activitatea de la această disciplină este legată de lucrarea de disertatie şi reprezintă o activitate individuala. Pe parcursul semestrului trebuie să se parcurgă o serie de activităţi, la termene fixate.
Sapt. 1-3: stabilirea titlului si a tematicii proiectului
Sapt. 4-5: refacerea proiectului conform observaţiilor, stabilirea  referintelor bibliografice
Sapt. 6: pagina web pentru proiect
Sapt. 7: fixarea structurii articolului şţiinţific
Sapt. 9: elaborarea unei prime versiuni a documentatiei finale
Sapt. 12: finalizarea proiectului

VII. Metode didactice folosite
Metodele de bază utilizate în cadul activităţii de la această disciplină sunt: expuneri, conversaţii, studiu individual, teme, proiecte aplicative. Se folosesc materiale bibliografice specifice: cărţi, articole, referinţe de pe Internet.

VIII. Evaluare
Nota finala:
-	40% incadrarea in termene şi parcurgerea tuturor etapelor
-	40% calitatea lucrarii ştiinţifice
-	20% calitatea documentaţiei (de la diversele etale)

IX. Bibliografie suplimentară
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