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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Titlul Tehnologia informaţiei în cercetare 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Școala doctorală Interdisciplinara 

1.3 Domeniul de doctorat Inginerii: industriala, materialelor, electronica si  telecomunicatii 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologia informaţiei în cercetare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA 

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA 

2.4 Anul de studii 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 28 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 84 

3.9 Număr de credite 10 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Programare POO 

4.2 De competenţe Rețele de calculatoare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Sală de curs dotată cu videoproiector, ecran de proiecţie şi retea internet 
 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală de curs dotată cu videoproiector, ecran de proiecţie şi retea internet 
 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C.P1. Operarea cu concepte și metode științifice avansate din domeniul Tehnologiei Informației  
CP2. Utilizarea sistemelor inteligente in activitatea de cercetare stiintifica  
CP3. Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor hardware, software şi 
de comunicaţii în raport cu cerinţele domeniului particular de aplicaţii  
CP4. Analiza avantajelor/dezavantajelor unei metode de cercetare si identificarea unor metode de evaluare 
stiintifica a unei teme date. 
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CT1. Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de cultură 
organizaţională. 
CT2 Competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul științific studiat; 
CT3 Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 
Cursul urmărește să permita doctoranzilor dobândirea rapida a cunoştinţelor 
fundamentale din domeniul tehnologiei informaţiei care să asigure înţelegerea, punerea în 
aplicaţie şi crearea de noi cunoştinţe în activitatea de cercetare stiintifica focalizata pe 
domeniul ingineresc; formarea si dezvoltarea aptitudinilor de cercetare stiintifica 

7.2 Obiectivele specifice 

Obtinerea cunoştinţelor inginereşti de bază din specialitatea tehnologia informaţiei in 
vederea utilizarii metodelor moderne de analiză şi sinteză ale informaticii. Doctoranzii se 
familiarizeaza cu exploatarea şi gestionarea sistemelor electronice de prelucrare şi 
transmitere a informaţiei,  cu cele mai noi realizări hardware şi software existente în 
practică, elemente indispensabile în etapa de definire a stadiului actual în cadrul tezei de 
doctorat. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
 

Metode de predare 
Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 Curs introductiv: dezvoltarea si evolutia tehnologiei informatiei Expunere   

2 Rolul cercetarii stiintifice in societatea informationala Prelegere, conversaţie,   

3 Identificarea informaţională a obiectului cercetării Prelegere, dezbatere  

4 
Structuri specializate si instrumente de lucru în procesul de 
procesare a informatiei 

Prelegere, conversaţie,   

5 Resurse electronice in cercetarea stiintifica Prelegere, dezbatere  

6 Modalitati de cautare si regasire online a informatiei Prelegere, dezbatere  

7 
Tehnici de scientometrie pentru  măsurarea rezultatelor eficienţei 
şi productivităţii cercetării 

Prelegere, conversaţie, 
dezbatere 

 

 
Bibliografie 

 

1. M. Tharani, Integrating Wireless Sensor Networks into Internet of Things for Security, Int. J. of 

Adv. Research in CS. and Management Studies, vol. 1(2), Jan. 2014, pp. 485-490.  

2. F. L. Gaol, Recent Progress in Data Engineering and Internet Technology: Volume 2, Springer, 

2014 

3. S.Buraga, Programarea in Web 2.0, Polirom, 2007 

4. HG nr. 929 din 21.10 2014, Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020   

5. E. Tarziman, Informatia si formarea universitara, Editura Tehnica, Bucuresti, 2003  

6. M. Dargnescu, De la societatea informaionala la societatea cunoasterii, Editura Tehnica, 

Bucuresti, 2003, 
 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 Protocoale şi servicii Internet Dezbatere   

2 Structurile documentelor HTML si ale paginilor WEB Dezbatere discuţii   

3 
Inregistrarea informatiilor stiintifice si clasificarea documentelor 
elaborate in procesul de cercetare 

Discuţii  

4 
Cautarea si regasirea informatiilor in biblioteca Universitatii din 
Pitesti 

Discuţii, studii de caz  

5 
 Baze de date internationale: IEEE Xpore, Springerlink, Oxford 
Jurnal, SPIE, Scopus, Thomson ISI Web of Science, Google 
Scholar. 

Discuţii, studii de caz  

6 Crearea, publicarea şi menţinerea unui site. Discuţii, studii de caz  

7 Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetarii Dezbatere, discuţii, studii 
de caz 

` 

Bibliografie 

 

1. L. Sângeorzan, G. Stelea, N. Enache-David, Web development techniques for applications and 

websites, Ed.Univ. Transilvania, Braşov, 2016 

2. D.Taylor - Crearea paginilor Web cu HTML, Teora, 1999 

3. O. Vermesan, P. Friess, Internet of Things: „Converging Technologies for Smart Environments 

and Integrated Ecosystem”, Aalborg, Denmark: River Publishers, 2013. 

4. https://kantarainitiative.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=67010606 

5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24761508 

6. https://www.cs.columbia.edu/~hgs/teaching/itep/ 

7. https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
 

 
 

 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi al angajatorilor cu activități din domeniul de doctorat 

Conținutul disciplinei este de actualitate, cantitatea enorma de informatii stiintifice disponibile in retelele de calculatoare 
necesita formarea competențelor profesionale și transversal de analiza si sinteza la cercetătorii si cadrele didactice 
care activează în toate domeniile ştiinţifice. 
 

https://kantarainitiative.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=67010606
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/24761508
https://www.cs.columbia.edu/~hgs/teaching/itep/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

 
Abilitatea studenţilor doctoranzi de a opera cu 
noţiunile teoretice transmise la curs privind 
utilizarea tehnologiilor informationale in 
cercetarea științifică 
 

test grilă  
 

 
50% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

Capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor 
învăţate, în contexte diferite; Capacitatea de 
analiză si, de interpretare. 

conversație euristică  
 

50% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Dezvoltarea de aplicatii relevante pentru obtinerea informatiilor stiintifice specifice  
domeniului ingineresc 
Nota minimă de promovare la examenul final: 5 (cinci) 

 
Data completării  Titular de curs abilitat în domeniu              Titular de seminar / laborator abilitat în domeniu  
24.09.2018   Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA   Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA 
 
Data avizării în școala doctorală      Director de școlală doctorală 
26.09.2018          Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA 
 
 
Data avizării în CSUD               Director CSUD 
28.09.2018                  Prof. Dr. rer. nat. Marius ENACHESCU
            


