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ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică Aplicată 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.5 Informatică aplicată 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă) 4 E de specialitate opţională 4 
 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 15/15 30 15 15 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Tehnologia Limbajului Natural, Matematici speciale, Lingvistica computaţională, 
Matematica computațională, Programarea interactivă, Ingineria Limbajului, 
Programarera  Obiect Orientată 

Conform competenţelor Matematica, algoritmizarea problemelor, logica matematică, bazele procesării 
limbajului natural. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. 
La fel este de dorit și posibilitatea de a conecta calculatorul la internet pe parcursul lecțiilor. 

Laborator/ 
seminar 

Studenţii vor perfecta lucrările în laborator conform condiţiilor și variantelor impuse de 
indicaţiile metodice și vor prezenta profesorului în format electronic. Termenul de predare a 
lucrării de laborator – două săptămâni după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere 
a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./două săptămâni de întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CP1.  Operarea adecvată cu conceptele fundamentale ale ştiinţelor exacte,  informaticii 
aplicate şi ştiinţei calculatoarelor. 

CP1.1 Cunoştinţe teoretice şi experimentale de bază proprii  informaticii aplicate. 
CP1.2 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentelor specifice din domeniul 
informaticii aplicate şi a aplicaţiilor procesării limbajului natural. 

CP1.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din disciplinele 
fundamentale, pentru  procesarea informaţiei. 

CP5. Interpretarea și întocmirea aplicaţiilor informatice. 
CP5.3 Elaborarea specificaţiilor şi proiectarea unor sisteme informatice folosind metode şi 
instrumente specifice. 
CP5.4 Evaluarea performanţelor sistemelor software şi gestionarea pe această bază a 
ciclului de viaţă a sistemelor software. 
CP5.5 Dezvoltarea, implementarea şi integrarea sistemelor informatice. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Iniţierea în procesul de modelare şi proiectare al sistemelor automatizate de procesare a 
textelor în baza metodelor stohastice. 

Obiectivele 
specifice 

Iniţierea în teoriile de analiză statistică a textelor, clasificarea lor, corectarea, analiza morfo-
sintactică, semantică şi altele.  
Studierea modelelor statistice pentru procesarea cunoştinţelor fonetice, morfologice, 
sintactice şi semantice in cadrul realizării în practică a sistemelor automatizate de înţelegere a 
textului pentru rezolvarea problemelor lingvistice sofisticate. 
Modelarea, proiectarea şi realizarea în practică a unui sistem automatizat de procesare a 
textului, şi anume, corectarea erorilor în text, regăsirea informației, extragerea informației, 
traducerea automată, dezambiguizarea textului, recunoaşterea partilor de vorbire ş. a. în baza 
metodelor deterministe şi a celor statistice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiunea de statistică, analiza statistică a datelor. Metode de analiză 
statistică a textului. Lingvistica computațională și procesarea textului natural. 

4  

T2. Corectarea erorilor textului. Definirea distanței de editare. Modelarea 
textului. Formula lui Bayes. 

4  

T3. Regăsirea informației. Matricea termeni-documente. TF-IDF. Problemele 
regăsirii informației în texte. Clasificarea textelor. Evaliarea rezulatelor 
clasificării. 

6  

T4. Extragerea informației. Named Entities Recognition problem, tipuri de 
Named Entities. Detectarea legăturilor între entitățile, extragerea scenariilor. 

6  

T5. Analiza sentimentelor în text. Clasificarea sentimentelor și opiniilor. 4  

T6. Învățarea automată, metode și algoritmi de învățare automată. 6  

Total prelegeri: 30  

Tematica seminarelor 

S1. Corectarea automată a eroroilr în text, distanța de editare. 2  

S2. Regăsirea informației, matricea termeni-documente, tf-idf, evaluarea, 
Precision, Recall. 

4  

S3. Extragerea informaţiei. Expresii regulate. 4  

S4. Analiza sentimentelor în text. 2  

S5. Învățarea automată. 3  

Total seminare: 15  

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Corectarea automată a eroroilr în text. 4  

LL2. Extragerea informației. 4  

LL3. Regăsirea informaţiei. 4  

LL4. Analiza sentimentelor în text. 3  

Total lucrări de laborator: 15  
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Suplimentare 
 

   

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală cunoştinţelor teoretice şi competențelor practice necesare 
pentru crearea unei baze de cunoștințe. 

 


