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SYLLABUS

I. Date generale
Codul
Disciplina
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Proiect de cercetare în matematica aplicată

Semestrul
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Statutul
4
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specialitate
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II. Cadre didactice cu norma de bază în Universitate
Numele şi
Titlul
Gradul
Catedra
Tipul activităţii
prenumele
ştiinţific
didactic

C
S
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PETRUSEL Adrian Olimpiu
Dr. 
Prof.
Matematică
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Cadre didactice asociate
Numele şi
Titlul
Instituţia
Tipul
Tipul activităţii
prenumele
ştiinţific

postului
C
S
L








III. Obiectivele disciplinei
La finele activitatii studentul ar trebui:
- sa aiba abilitati de documentare pe o tema data;
- sa fie capabil sa structureze lucrarea pe tema propusa;
-sa fie capabil sa redacteze si sa editeze o lucrare stiintifica (dizertatie, referat)

IV. Conţinutul disciplinei
Activitatea consta in munca individuala cu scopul realizarii unui raport stiintific pe o tema data. Etapele sunt urmatoarele: 
1. Alegerea temei si precizarea titlului - termen 3 saptamani
2. Stabilirea si consultarea bibliografiei - 3 saptamani
3. Structura lucrarii si o prima schita - 1 saptamana
4. Selectarea materialului relevant din sursele bibliografice si organizarea lui in cadrul lucrarii-2 saptamani 
5. Realizarea sintezei si editarea lucrarii - 5 saptamani

V. Bibliografie
Carti, monografii si articole din reviste stiintifice; resurse de pe internet.

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Conform cu etapele prevazute in realizarea dizertatiei de catre coordonatorul stiintific.

VII. Metode didactice folosite
     conversaţia, lansare de teme pentru problemele studiate, exemplificarea şi problematizarea, studiul de caz; cooperarea, studiul individual

VIII. Evaluare
Fiecare din activitatile de mai sus se evalueaza cu note de la 1 la 10. Orice intarziere se penalizeaza cu cate 1 pct./saptamana.  Ponderi:
1. 10% pentru titlu
2. 20% pentru documentare
3. 10% structurarea lucrarii
4. 20% folosirea surselor
5. 40% versiunea finala
Nota finala este media ponderata a notelor obtinute pentru cele 5 activitati.

IX. Bibliografie suplimentară
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