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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Practica de specialitate are scopul de a obţine competenţe în activitatea de cercetare-dezvoltare în 
domeniul informaticii cu perspectiva determinării domeniului de cercetare ulterioară, precum şi în 
elaborarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale. Stagiile vor fi realizate la anul I (practica de 
iniţiere), la anul II (practica de specialitate) şi la anul III (practica de licenţă). Obiectivul stagiului de 
practică îl constituie consolidarea cunoştinţelor obţinute în cadrul cursurilor fundamentale şi opţionale 
şi aplicarea lor pentru soluţionare unor probleme concrete. Practica va fi efectuată în cadrul Institutului 
de Matematică şi Informatică AŞM (IMI AŞM) şi a catedrei Matematică şi Informatică  UnAŞM. 
Stagiul de practică va fi realizat prin expunerea orală a informaţiilor necesare,  precum şi prin realizarea 
unor activităţi individuale sub îndrumarea conducătorului practicii şi a unui cercetător din IMI AŞM.  
Competenţe dezvoltate în cadrul stagiilor de practică 
Competenţe generale: 
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

informaticii sau din surse adiacente;  
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- programarea în limbaje de nivel înalt;  
- dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;  
- utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar;  
- utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale;  
- proiectarea şi gestiunea bazelor de date;  
- proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare;  
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale. 
Competenţe specifice: 
- cunoaşterea şi aplicarea soft-ului de sistem în activităţi de studiu şi cercetare; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului 

instrumental, cu potenţial de utilizare în soluţionarea problemelor de automatizare a gestiunii activităţilor; 
- dezvoltarea capacităţilor de analiză a literaturii ştiinţifice; 
- dezvoltarea abilităţilor de aplicare a softului existent şi de dezvoltare a acestuia pentru soluţionarea unor 

probleme specifice; 



- Utilizarea cunoştinţelor obţinute în activităţi individuale.  

Finalităţi de studii ale cursului: 
la nivel de aplicare studenţii vor: 
- poseda abilităţi de proiectare şi analiză a algoritmilor; 
- poseda abilităţi de stabilire a structurilor de date  specifice anumitor probleme; 
- aplica cunoştinţele din cursurile fundamentale şi opţionale; 
- aplica cunoştinţele de programare orientată pe obiect în soluţionarea problemelor individuale; 
- elabora variante posibile de soluţionare a problemelor şi analiza eficienţa lor;  
- interpreta şi prezenta rezultatele obţinute în procesul stagiului de practică; 
- demonstra utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 
- aplica cunoştinţele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 
la nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie;  
- planifica etapele de soluţionare a unei probleme;  
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute, 
- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări; 
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi, 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor; 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora; 
- estima calitatea produselor analizate; 
- formula concluzii şi recomandări. 

Condiţii prerechizit: pentru efectuarea stagiilor de practică este necesară parcurgerea nivelului 3, 
conform ISCED – bacalaureat. 
Teme de bază: Tehnica securităţii şi familiarizarea cu planul de activitate pe parcursul practicii, direcţii 
actuale de  cercetare în matematică şi informatică, cercetări şi rezultate actuale în informatica teoretică, 
cercetări şi rezultate actuale în informatica aplicată, sisteme informatice pentru managementul activităţii 
de cercetare, lucrul cu literatura ştiinţifică, tehnologii cloud, istoria tehnicii de calcul în AŞM, calcule 
performante: clusterul IMI-RENAM. 
Practica de iniţiere în specialitate 
Stagiul de practică se va petrece în laboratoarele „Sisteme de programare” şi „Sisteme informatice” ale 
Institutului de Matematică şi Informatică AŞM şi va fi însoţit de o excursie în Muzeul tehnicii de calcul.  
Studenţii vor fi familiarizaţi cu direcţiile de cercetare ale acestor laboratoare: procesarea limbajului 
natural, sisteme suport decizii, sisteme informatice cu aplicare în medicină, calcule performante, calcule 
biologice. 
Practica de specialitate 
Stagiul de practică se va petrece în laboratoarele „Sisteme de programare” şi „Sisteme informatice” ale 
Institutului de Matematică şi Informatică AŞM.  Studenţii vor fi familiarizaţi cu tehnicile de studiere a 
literaturii ştiinţifice, scriere a rapoartelor ştiinţifice şi efectuarea prezentărilor orale. Fiecare student va 
soluţiona o problemă individuală, încadrată în tematica cercetărilor acestor două laboratoare. În cadrul 
stagiului de practică studenţii vor comunica şi vor lucra în comun cu cercetătorii din laborator, obţinând 
abilităţile de lucru în grup, vor participa la şedinţele seminarelor ştiinţifice. 
Practica de cercetare, documentare şi redactare finală a lucrării de licenţă  
Stagiul de practică se va petrece în laboratoarele „Sisteme de programare” şi „Sisteme informatice” ale 
Institutului de Matematică şi Informatică AŞM şi la catedra Matematică şi Informatică UnAŞM. 
Activitatea de bază va fi concentrată pe lucrul individual sub îndrumarea unui cercetător din 
laboratoarele nominalizate.  Studenţii vor fi familiarizaţi cu tematica proiectelor în derulare şi vor 
executa o sarcină din cadrul acestor teme, care va fi corelată şi cu tematica tezei de licenţă. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări individuale,  proiecte, consultaţii, rapoarte 
şi prezentări individuale. 

Evaluare: 



Fiecare stagiu de practică se finalizează cu elaborarea de către fiecare student a unui proiect,  care 
reprezintă un raport ştiinţific asupra unei probleme din domeniu şi va  include actualitatea temei 
selectate, scopul şi obiectivele, revista literaturii, propuneri şi recomandări, bibliografia utilizată. Stagiul 
practic de licenţă se va dezvolta în teza de licenţă.   
Evaluarea va fi realizată prin diverse metode: prezentări orale, rapoarte, participarea la discuţii. 
Proiectele de practică vor fi susţinute public, printr-o comunicare orală de 5-7 minute.  La aprecierea 
studentului se va ţine cont de următoarele cerinţe: 
- Îndeplinirea sarcinilor, prevăzute în programul practicii; 
- Frecvenţa obligatorie a studentului la practică; 
- Calitatea proiectului  şi  prezentarea acestuia; 
- Competenţa răspunsurilor la întrebările suplimentare. 
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