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SYLLABUS

I. Date generale
Codul
Disciplina
MMH1002
Proiect de cercetare

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
SALAGEAN Grigore Stefan
Dr. 
Prof.
Algebră, Analiză şi Geometrie


*

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

postului
C
S
L








III. Obiectivele disciplinei

Scopul proiectului este de a certifica dobândirea de către student a următoarelor competenţe:
-	capacitatea de a utiliza, în contexte adecvate, noţiunile, rezultatele şi tehnicile matematice însuşite pe parcursul studiilor universitare;
-	cunoaşterea şi abilitatea de a opera cu metodele specifice cercetării în matematică;
-	capacitatea  de a evalua, prelucra, esenţializa şi ilustra informaţii matematice noi;
-    de a studia documentaţia necesară pentru elaborarea unei disertaţii;
-    de a fi capabil să redacteze şi să editeze o lucrare ştiinţifică.


IV. Conţinutul disciplinei
Studentul va elabora cu ajutorul computerului o lucrare matematică, parcurgând pe parcursul celor 12
săptămâni ale semestrului următoarele etape:
- fixarea temei (până în săptămâna a  2-a);
- strângerea şi parcurgerea materialului informativ (până în săptămâna a 6-a);
- schiţarea lucrării (până în săptămâna a 7-a);
- redactarea şi listarea lucrării (până în săptămâna a 12-a).

V. Bibliografie
Cărţile şi revistele din domeniul temei existente la Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Activităţile decurg din etapele elaborării lucrării, care au fost precizate mai sus. Studentul va prezenta periodic stadiul în care se află

VII. Metode didactice folosite
Demonstraţia matematică, expunerea sistematică a cunoştinţelor, modelarea, expunerea, conversaţia, studiul individual

VIII. Evaluare
Lucrarea va fi apreciată cu o notă, ce se obţine adunând punctele acordate pentru:
-	respectarea calendarului de elaborare a lucrării (cel mult 1 punct);
-	conţinutul ştiinţific al lucrării (cel mult 3 puncte);
-	modul de prezentare a materialului (cel mult 4 puncte);
-	originalitatea lucrării (cel mult 1 punct);
-	calitatea bibliografiei (cel mult 1 punct).


IX. Bibliografie suplimentară
Publicaţii din bazele de date internaţionale, Internet


Decan,								Sef de catedra,
Prof. dr. ŢÂMBULEA Leon                                                Conf. dr. BREAZ Simion



Data,								Titular curs,
30.09.2010							Prof. Dr.  SALAGEAN Grigore Stefan

