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I. Date generale
Codul
Disciplina
MIA1004
Proiect de cercetare în sisteme distribuite

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
BOIAN Florian Mircea
Dr. 
Prof.
Sisteme Informatice
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Cadre didactice asociate
Numele şi
Titlul
Instituţia
Tipul
Tipul activităţii
prenumele
ştiinţific

postului
C
S
L








III. Obiectivele disciplinei
Promovarea acestui curs solicita din partea studentului:
-	Să studieze documentaţia necesară pentru elaborarea unei disertaţii
-	Să întocmească cuprinsul iniţial al disertaţiei şi să îl actualizeze
-	Să elaboreze documentaţia care reprezintă disertaţia, în mai multe iteraţii
-	Să proiecteze şi eventual să implementeze exemple relevante pentru aspectele practice ale disertaţiei


IV. Conţinutul disciplinei
Activitatea de cercetare legată de proiectul de disertatie reprezintă o activitate individuala a studentului. In principiu, pe parcursul semestrului el trebuie să atingă o serie de obiective la diverse termene &#8211; săptămâni ale semestrului:
Sapt. 3: stabilirea titlului si a tematicii disertatiei
Sapt. 5: stabilirea / obtinerea referintelor bibliografice
Sapt. 6: stabilirea tablei de materii
Sapt. 7: fixarea specificatiilor pentru exemplele / aplicatiile relevante
Sapt. 9: elaborarea unei prime versiuni a documentatiei
Sapt. 12: finalizarea implementarilor
Sapt. 14: elaborarea concluziilor si finalizarea lucrarii 


V. Bibliografie
Resurse tiparite si / sau de pe Internet legate de tematica lucrarii

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Activitatea de cercetare legată de proiectul de disertatie reprezintă o activitate individuala a studentului. In principiu, pe parcursul semestrului el trebuie să atingă o serie de obiective la diverse termene &#8211; săptămâni ale semestrului:
Sapt. 3: stabilirea titlului si a tematicii disertatiei
Sapt. 5: stabilirea / obtinerea referintelor bibliografice
Sapt. 6: stabilirea tablei de materii
Sapt. 7: fixarea specificatiilor pentru exemplele / aplicatiile relevante
Sapt. 9: elaborarea unei prime versiuni a documentatiei
Sapt. 12: finalizarea implementarilor


VII. Metode didactice folosite
Metodele de bază utilizate în cazul predării cursului sunt: expuneri, conversaţii, studiu individual, teme, proiecte aplicative. Se folosesc materiale bibliografice specifice: cărţi, articole, referinţe de pe Internet. Se urmăreşte dezvoltarea practică a unor proiecte şi rezolvarea unor probleme, fie de programare fie de administrare, folosind calculatorul şi pachete software specifice

VIII. Evaluare
Nota finala:
-	40% incadrarea in termene (IV) si parcurgerea tuturor etapelor
-	40% calitatea lucrarii si corectitudinea implementarilor
-	20% gradul de originalitate


IX. Bibliografie suplimentară


	Decan,							Sef de catedra,
	Prof. dr. TAMBULEA Leon			Prof. Dr.  BOIAN Florian Mircea

	Data,							Titular curs,
	01.10.2010						Prof. Dr.  BOIAN Florian Mircea

