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III. Obiectivele disciplinei
Se urmareste ca studentul sa învete sa scrie un material, lucrare stiintifica sau metodica, sa se orienteze în bazele de date generoase puse la dispozitie pe internet, sa evalueze din punct de vedere stiintific o lucrare de matematica si sa aprecieze valoarea stiintifica a acesteia în comparatie cu lucrari similare din acelasi domeniu. Studentul va trebui sa învete din experienta marilor personalitati ale matematicii românesti si internationle.

IV. Conţinutul disciplinei
Clasificarea subiectelor stiintifice. Domeniile matematicii. Tendinte actuale în dezvoltarea matematicii. Tipuri de noutati matematice. Întelegerea matematicii.  Comunicarea matematicii: Publicatiile din domeniul matematicii. Clasificarea lor. [baze de date de pe internet] Cartea purtatoare de noutati matematice. Baze de date privind matematica. Documentarea prin internet. Bazele de date MR, ZM si ISI. Drumul spre cercetarea stiintifica. Tematica de cercetare. 
Organizarea activitatii de cercetare. Instrumentele cercetarii stiintifice. Unde si cum publicam noutatea matematica. Criterii de acceptare. Evaluarea unei lucrari matematice. Evaluarea activitatii matematicienilor. Standarde nationale.  Standarde internationale. Studii de caz. Personalitati. Scoala romaneasca de matematica. 
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3. H.F. Moed, Citation Analysis in Research Evaluation, Springer, 2005.
4. P. Odifreddi, The Mathematical Century. The 30 greatest problems of the last 100 years, Princeton Univ. Press, 2004.
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Curs si seminar 1: Curs  introductiv. Probleme ale tânarului cercetator;
Curs si seminar 2: Clasificarea subiectelor stiintifice; Clasificarea subiectelor matematice;
Curs si seminar 3-4:  Tipuri de obiecte matematice; Dinamica dezvoltarii matematice;
Curs si seminar 5-6: Intelegerea întelegerii matematicii; Matematica în învatamânt;
Curs si seminar 7: Comunicarea matematicii; Clasificarea publicatiilor din domeniul matematicii;
Curs si seminar 8-9: Documentarea în domeniul matematicii; Baze de date procesate;
Curs si seminar 10: Drumul spre cercetarea stiintifica; Instrumentele cercetarii stiintifice;
Curs si seminar 11: Unde si cum publicam noutatea stiintifica ? Criterii de evaluare a unei lucrari de matematica;
Curs si seminar 12: Evaluarea activitatii matematicienilor; Criterii de performanta;
Curs si seminar  13:  Scoala româneasca de matematica; Studii de caz.
Curs si seminar 14: Colocviu

VII. Metode didactice folosite
prelegerea interactivă, modelarea, demonstraţia, conversaţia, lansare de teme pentru problemele studiate, exemplificarea şi problematizarea noţiunilor introduse, cooperarea,   studiul individual, exerciţiul

VIII. Evaluare
Colocviu: Realizarea si prezentarea a 4 studii de caz alese din urmatoarele:
Evaluarea unui articol de sinteza, publicat dupa 2000;
Evaluarea unei monografii publicata dupa 1980;
Prezentarea unui specialist în activitate din domeniul de interes;
Prezentarea unei probleme deschise relevante;
Prezentarea unei notiuni relevante;
Prezentarea unei reviste cotate ISI Thomson-Reuters;
Prezentarea unui moment important din istoria domeniului de interes;
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