ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
DE PE LÎNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
ORARUL CONSULTAŢIILOR LA TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE PENTRU
SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DOCTORAT
Data
Ora
Locul
Nr.
Tema
Notă
23.04.12 15.00- aud.
1.
Concepte fundamentale
Doctoranzii aleg temele pentru lucrul
19.00 102
în informatică
individual, aplică cunoştinţele la efectuarea
Calculatoare personale şi
sarcinilor practice.
reteţele de calculatoare
Doctoranzii
cunosc
noţiunile:
componentele, arhitectura şi principiile de
funcţionare ale calculatoarelor
24.04.12 16.00- aud.
2.
Tehnologia prelucrării
Doctoranzii disting sisteme de operare,
19.00
102
informaţiei.
programe aplicative, programe-pilot şi
Mijloace instrumentale
tehnologii de programare
de programare ale
Doctoranzii aplică abilităţi de gestionare a
calculatoarelor. Sisteme
informaţiei şi a resurselor informaţionale
de operare
25.04.12 15.00- aud.
3.
Programe aplicative:
Doctoranzii prezintă materiale pregătite
19.00 102
Procesoare de texte
spre publicare sau alte materiale referitoare
Procesoare de prezentări
la specialitate
şi aplică normele de
formatate
conform
cerinţelor
regulamentului CNAA pentru tezele de
doctor
Doctoranzii prezintă articole pe baza
cărora vor elabora prezentări pentru
comunicări la conferinţe.
26.04.12 17.30- aud.
Procesoare de tabele
4.
Doctoranzii prezintă materiale
pentru
18.50 102
efectuarea calculelor statistice si elaborarea
graficelor
si
diagramelor
pentru
reprezentarea acestora în lucrări.
27.04.12 15.00- aud.
Sisteme şi tehnologii
5.
Doctoranzii vor cunoaşte utiliyarea
19.00 102
informatice avansate Ştiinţă
limbajului HTML pentru elaborarea
electronică (e-ştiinţă)
paginilor
WEB.
Elaborează
şi/sau
administrează adrese de email si efectuează
transferuri de fişiere. Aplică servicii WWW
30.05.12 15.00- aud.
Procesarea inteligentă a
Noţiune despre procesarea limbajului natural,
6.
30.04.12
datelor

7.

Totalizare
NB:
-

-

02.05.12

19.00

102

17.3018.50

aud.
102

interfeţele
inteligente,
traducătoare on-line

dicţionare

şi

Prezintă referatele elaborate.

Consultaţi programa examenului de doctorat la informatică pe adresa:
http://www.cnaa.md - acte normative. Programul - tip pentru examenul de doctorat la
disciplina Informatica.( an. 2009)
Admiterea la examen se va face în urma prezentării tuturor materialelor menţionate la
data indicată. Neprezentarea va servi drept motiv pentru neadmiterea doctorandului la
susţinerea examenului.

Şeful Catedrei Tehnologii informaţionale aplicate

T.Gherman, dr.conf univ int.
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