FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

2

1.2 Facultatea / Departamentul

Universitatea Politehnica Timi oara

3

Mecanic /

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrial /130

1.5 Ciclul de studii

Licen

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Ingineria sud rii/30

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

ANALIZĂ MATEMATICĂ

2.2 Titularul activit ilor de curs

Lector Dr. Juratoni Adina

2.3 Titularul activit ilor aplicative5

Asistent Dr. Pater Flavius

6

2.4 Anul de studiu

2

2.5 Semestrul

3

2.6 Tipul de evaluare

ED

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Num r de ore pe s pt mân
3.4 Total ore din planul de înv

mânt

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practic

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activit i aplicative

3.7 Distribu ia fondului de timp pentru activit i individuale asociate disciplinei

1/1
28
ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i noti e

30

Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate i pe teren

10

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri

40

Tutoriat

4

Examin ri

20

Alte activit i
Total ore activit i individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Num rul de credite

104
160
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 In prealabil avem nevoie de cunostinte temeinice de Analiză Matematică şi Matemaici

4.2 de competen e

 Competente in utilizarea calculatorului, la nivel liceal

Speciale

1

2
3
4
5
6
7

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desf urare a cursului

5.2 de desf urare a activit ilor practice

 Sala de curs, care sa permita utilizarea videoproiectorului;
 Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul
cursului; nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării
apelurilor telefonice personale;
 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator
 Sala de seminar si un laborator dotat cu 20 de calculatoare
 Termenul predării lucrării de seminar/laborator este stabilit de titular de comun
acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive
altfel decât obiectiv întemeiate.

6. Competenţe specifice acumulate

profesionale

 C1 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza
cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale.
 C2 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru
rezolvarea de sarcini specifice.

Competen e

 Capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea

Competen e
8

transversale

rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală în
condiţii de eficacitate şi eficienţă;

 Abilitatea de lucru in echipă, abilitatea de comunicare orală si scrisă;
 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate;

 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul european .

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Dobandirea de cunostinte matematice necesare inginerilor.

7.2 Obiectivele specifice

 Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de matematica pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului
Ingineria Materialelor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Num r de ore

Metode de predare

Concepte fundamentale în analiza matematică

2

Prelegere publica

Serii numerice: Serii convergente; Criterii de convergenta;

3

Limita functiilor de mai multe variabile: Limita unei functii intr-un
punct; limita relativa la o mltime, limita dupa o directie, limite
iterate;

2

Continuitatea functiilor de mai multe variabile: Functii continue;
Continuitatea partiala;
Derivate parţiale şi aplicaţii ale derivatelor parţiale: Derivate
parţiale; Derivata dupa directie; Derivata dupa versor;

2

clasica, cu descriere,
explicare, exemple,
discutii. Expunere cu
videoproiector pentru
fixarea, consolidarea si
sistematizarea
cunostintelor

2

Gradientul, divergenţa, rotorul;

8

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Functii diferentiabile si aplicatii: Functii diferentiabile; Derivate
parţiale de ordin superior; Formula lui Taylor; Extremele locale
ale funcţiilor; Metoda multiplicatorilor lui Lagrange pentru
extreme cu legǎturi, aplicaţii; Funcţii implicite; Extremele
funcţiilor implicite;

11

Integrale multiple: Integrala pe un compact în raport cu o mǎsurǎ ;
Sume Riemann; Integrale duble. Integrale iterate; Integrale
triple; Schimbarea de variabile în integralele duble şi triple.
Aplicatii.

6

Bibliografie9 1. Gh. Babescu, O. Bundau, A. Juratoni, Analiza Matematica - Calcul diferential si integral, Ed. Mirton, 2007;
2. Gh. Babescu, O.Bundau, A. Juratoni, Analiza Matematica, Ed. Mirton, 2011.

8.2 Activit i aplicative10

Num r de ore

Spaţii metrice şi spaţii vectoriale; Şiruri de numere reale;

2

Serii numerice; Criterii de convergenta;

3

Functii de mai multe variabile reale;Limita unei functii intr-un
punct; limita relativa la o mltime, limita dupa o directie, limite
iterate;

2

Continuitatea si continuitatea partiala pentru functii de mai multe
variabile reale;
Derivate parţiale; Derivata dupǎ direcţie; Derivata dupa versor;

2
2

Metode de predare
Expunere, aplicare si
exemplificare. Aplicatii

Expunere, aplicare si
exemplificare

Gradientul, divergenţa, rotorul;
Diferenţiala; Diferenţiala funcţiilor compuse; Derivate parţiale de
ordin superior ; Formula lui Taylor; Extremele locale ale
funcţiilor; Metoda multiplicatorilor lui Lagrange pentru extreme
cu legǎturi, aplicaţii; Funcţii implicite; Extremele funcţiilor
implicite.
Integrale duble. Aplicatii. Schimbarea de variabile în integralele
duble; Integrale iterate; Integrale triple; Reducerea integralei
triple la o succesiune de integrale simple; Schimbarea de
variabile în integralele triple. Aplicatii.

11

6

Bibliografie11 1. Gh. Babescu. A. Juratoni, O. Bundau, Exercitii si probleme de analiza matematica, Ed. Mirton, 2009.

9
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au organizat o întâlnire cu alte
cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și
așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ
superior.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Sa cunoasca notiunile
teoretice predate la curs si sa

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota final

Verificarea cunoştinţelor în scris, cu durata
de 3 ore

0.66

Se susţin 2 lucrǎri de evaluare cu caracter
aplicat

0.34

poata sa le aplice in
rezolvarea problemelor

10.5 Activit i aplicative

S: Sa stie sa rezolve
probleme aferente temelor
predate
L:
P:
Pr:

10.6 Standard minim de performan



(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)

Cunoaşterea în linii mari a continutului cursului predat.
Pentru a promova disciplina, studentul trebuie sa obtina minim nota 5 atat la probele de evaluare distribuita cat si la
activitatea pe parcurs.

Data complet rii

Titular de curs

Titular activit i aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

12.02.2012

Director de departament

12

Data aviz rii în Consiliul Facult ii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/ Matematică
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcțiilor de mașini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

ALGEBRĂ ȘI GEOMETRIE

2.2 Titularul activit ilor de curs

Lector dr. Sorin LUGOJAN

2.3 Titularul activit ilor aplicative5

Lector dr. Sorin LUGOJAN

6

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

impusă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Num r de ore pe s pt mân
3.4 Total ore din planul de înv

mânt

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practic

2

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activit i aplicative

28

3.7 Distribu ia fondului de timp pentru activit i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i noti e

22

Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate i pe teren

14

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri

21

Tutoriat

14

Examin ri

3

Alte activit i
Total ore activit i individuale

57

3.8 Total ore pe semestru7

130

3.9 Num rul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Nu este cazul

4.2 de competen e

 Algebră şi geometrie – manualele din liceu

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desf urare a cursului

 Sala mare, tablă magnetică

5.2 de desf urare a activit ilor practice

 Sală cu tablă magnetică

6. Competenţe specifice acumulate
Competen e
8

profesionale

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din matematică.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea şi interpretarea rezultatelor
teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei industrial

Competen e

 Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării .

transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Disciplina urmǎreşte însuşirea chestiunilor fundamentale ale algebrei liniare, utile viitorilor
ingineri, precum şi noţiunile de bazǎ ale geometriei analitice şi diferenţiale în spaţiu.
 Asigurarea competenţelor profesionale de a aplica cunoştinţele însuşite prin subiectele
cursului în utilizarea rezolvării unor probleme inginereşti cu conexiuni interdisciplinare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Vectori din fizica de liceu. Completări.

Num r de ore
4

2. Modelarea matematică a vectorilor liberi.

4

3. Submulţimi de vectori. Sisteme de generatori, bază. Coordonate ale

2

vectorilor.
4. Aplicaţii liniare.

Prezentarea clară a
temelor abordate,
asociată de aplicaţii
legate de specialitate.

4

5. Vectori şi valori proprii.

4

6. Spaţiul afin şi spaţiul Euclidian.

2

7. Varietăţi liniare în spaţiul Euclidian 3‐dimensional. Varietăţi de gradul

Metode de predare

6

doi în spaţiul 3‐dimensional
8. Curbe plane şi în spaţiul 3‐dimensional. Suprafeţe în spaţiul 3‐

8

2

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

dimensional.

Bibliografie9 1. C.Bota, D.Popescu, Algebrǎ liniarǎ şi Geometrie, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006;
2. C.Bota, Algebră liniară, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007.

8.2 Activit i aplicative10

Num r de ore

Vectori din fizica de liceu, (completări)

2

Modelarea matematică a vectorilor liberi.

2

Submulţimi de vectori.

3

Sisteme de generatori, bază, etc.

3

Coordonate ale vectorilor. Aplicaţii liniare.

3

Vectori şi valori proprii. Forme.

3

Spaţiul afin şi spaţiul Euclidian

2

Varietăţi liniare în spaţiul Euclidian 3-dimensional

4

Varietăţi de gradul doi, curbe plane și suprafețe în spaţiul 3dimensional.

6

Metode de predare
Prezentarea clară a
temelor abordate,
asociată de aplicaţii
legate de specialitate

Bibliografie11 1. N.Boja, B.Cǎruntu, R.Ene, C.Vasii, Culegere de probleme de algebrǎ liniarǎ geometrie analiticǎ şi diferenţialǎ, Editura
Politehnica, Timişoara, 2005.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din

9
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

nota final
Examen scris, durata 3 ore. Un subiect teoretic

Enunț justificat sau
10.4 Curs
10.5 Activit i aplicative

descrierea unor teme
preyentate la curs

şi 2 probleme cu câte douǎ subpuncte

S: Rezolvarea exercitiilor /

Se susţin 2 lucrǎri de evaluare cu cacter

problemelor

aplicativ.

2/3

independente.
1/3

L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performan


Capacitatea de a descrie metodele de rezolvare prezentate la curs.

Data complet rii

Director de departament

12

(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)

Titular de curs

Titular activit i aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Data aviz rii în Consiliul Facult ii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Chimie generala

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

As.dr.ing. Angela Magda

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

As.dr.ing. Angela Magda

2.4 Anul de studiu6

1

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3 , din care:

3.2 curs

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

42 , din care:

3.5 curs

28

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

ore
13
5
16

Tutoriat
Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

36

3.8 Total ore pe semestru7

78

3.9 Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza

profesionale8

cunoştinţelor din stiintele fundamentale
 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru
rezolvarea de sarcini specifice

Competenţ e



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Operarea cu concepte fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti

7.2 Obiectivele specifice



8. Conţinuturi
8.1 Curs
Cap. 1. Corelaţii între structura şi proprietăţile substanţelor
Cap. 2. Soluţii

Număr de ore
4
4

Cap. 3. Reacţii chimice

4

Cap. 4. Sisteme disperse

2

Cap. 5. Combustibili

4

Cap. 6. Lubrifianţi
Cap. 7. Materiale plastice
Cap. 8. Apa industrială

4
4
4

Metode de predare
Predare cu ajutorul
echipamentelor
informatice si
multimedia. Se utilizeaza
cu precadere prezentari
interactive in MS
Powerpoint pentru a
încuraja
comprehensiunea
vizual-cognitiva si a
facilita dobândirea
competenţelor

8

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9 1. L.Pauling, Chimie Generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
2. C.D.Neniţescu, Chimie Generală, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.
3. Gh. Pârlea, A. Magda, L.Costea, Chimie Generală. Lucrări Practice, Ed. Mirton, 2003.
4. N. Vaszilcsin, M.L. Dan. N.M. Duţeanu, Chimie Generala, Ed. Politehnica Timişoara, 2006
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

1. Protecţia muncii. Prezentare laborator. Prepararea soluţiilor de diverse

4

Activitatea de laborator
este asigurata de

concentraţii
2.Lubrifianti

4

3. Analiza apei

2

4.Protectia anticoroziva

Bibliografie11

Metode de predare

aparatura moderna si
reactivi

2

L. Costea, A. Magda, Noţiuni Teoretice şi Experienţe de Chimie Generală, Ed. Politehnica Timişoara, 2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Cunostintele teoretice

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
66%

dobandite pe parcursul
predarii cursului sunt evaluate
prin gradul de corectitudine a

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

răspunsurilor
10.5 Activităţ i aplicative

S:

Activitatea desfăşurată în

examen scris

34%

laborator de către studenţi pe
baza rezultatelor experimentale
obţinute , a testelor scrise şi a
modului de întocmire a
referatului
L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.01.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Geometrie Descriptiva si Desen Tehnic

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Vodă Mircea

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Cota Ioan

2.4 Anul de studiu6

1

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4.5 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

61 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

2.5
35

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10
20

Tutoriat

9

Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

61

3.8 Total ore pe semestru7

124

3.9 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

Competenţ e
transversale

 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru
rezolvarea de sarcini specifice

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Dobândirea cunoştinţelor fundamentale de grafică tehnică
 Rezolvarea problemelor de reprezentare proiectivă a elementelor de bază ce intră în
alcătuirea pieselor şi iniţierea în principiile ce stau la baza determinării adevăratelor mărimi a

7.2 Obiectivele specifice

acestora precum şi a curbelor de intersecţie dintre volume precum şi utilizarea cadrului
convenţional al reprezentărilor grafice tehnice ISO, urmărindu-se formarea deprinderilor de
lucru pe bază de norme şi standarde.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Geometrie descriptiva (GD)

Număr de ore
3

expunere, dialog,
proiecţii demo

Sisteme de proiecţie. Proiecţiile ortogonale pentru entităţi de bază
2. Poziţii relative ale entităţilor geometrice, Metode grafice de determinare

Metode de predare

2

a adevăratei mărimi pentru segmente de dreaptă şi figuri plane
3. Reprezentarea corpurilor geometrice de bază necesare modelării

2

pieselor

8

4. Desfăşurarea volumelor mărginite de suprafeţe

2

5. Principii de determinare a figurilor de intersecţie dintre două volume

3

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

6. Desen Tehnic, Clasificarea desenelor tehnice, Reprezentarea pieselor

4

prin vederi, secţiuni, rupturi
7. Cotarea în desenul tehnic industrial

2

8. Reprezentarea şi cotarea filetelor. Îmbinări filetate

2

9. Asamblări demontabile cu elemente de asamblare tipizate. Asamblări

2

elastice
10. Notaţii specifice în desenul tehnic, Înscrierea rugozităţilor; Înscrierea

3

abaterilor dimensionale; Înscrierea abaterilor de formă şi poziţie
11. Desenul de ansamblu: reguli şi exemple, Asamblări nedemontabile

3

Bibliografie9 1. M. Vodă, M. Ilie, Noţiuni de Geometrie descriptivă, Editura Mirton, 2002
2. M. Vodă , Desen Tehnic: prelegeri de curs , format electronic, www.mircea-voda.ro
3. x x x, Culegerea de Standarde în vigoare pentru reprezentări în desenul tehnic
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

GD Metode de proiectie

2.5

GD Constructii plane

5

GD Transformarea proiectiilor

2.5

GD Constructii volumice
DT Sisteme de proiectie standardizate
DT Întocmirea desenelor de execuţie pentru piese de complexitate

Metode de predare
rezolvare interactivă de
probleme, relevare de
piese şi subansamble

7.5
2.5
9

crescândă, relevare şi desenare cu sublinierea aspectului modelării
pe baza descompunerii în geometrii simple
DT Desene de ansamblu bazate pe relevare
DT Desene de ansamblu bazate pe reprezentări explozive

3
3

Bibliografie11 1. M. Vodă, M. Ilie, Noţiuni de Geometrie descriptivă, Editura Mirton, 2002
2. M. Vodă , Desen Tehnic: prelegeri de curs , format electronic, www.mircea-voda.ro
3. x x x, Culegerea de Standarde în vigoare pentru reprezentări în desenul tehnic

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare Distribuita

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

2 lucrări de verificare pe parcursul semestrului

Nota finală se
calculează cu pondere
de 0,5 a notei de

10.4 Curs

verificare şi 0,5 a
notei pentru activitatea
pe parcurs

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Teste

Note

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

15.02.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea2 / Departamentul3
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Universitatea Politehnica Timişoara
Mecanică/
▬
Inginerie industrială/130
Licenţă
Tehnologia construcţiilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor aplicative5
2.4 Anul de studiu6
2.5 Semestrul
1

Grafica tehnica asistata de calculator
ILIE MARIANA
ILIE MARIANA, LADISLAU WALKOVSZKY
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei
2
E

DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2 curs
3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
4.5 , din care:
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.5 curs
3.6 activităţi aplicative
63 , din care:
28
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
126
3.9 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

• Geometrie descriptiva si desen tehnic
• operare calculator

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

•

Sală de curs, dotată, videoproiector şi software adecvat.

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice

•

Sală de laborator, dotată corespunzător: calculatoare, rețea, legătură la
Internet, soft specializat

6. Competenţe specifice acumulate

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

2.5
35
ore
36
8
14
2
3
63

Competenţe
profesionale8

Competenţe
transversale

•

- Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu
reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice (C2

•

Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice
ingineriei industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular(C3)

•

Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice;
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de
ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. (CT2).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

•

Insuşirea tehnicilor de modelare parametrizata a pieselor si de generare a
reprezentarilor plane a acestora cu ajutorul calculatorului.

• Studiul modurilor de reprezentare a obiectelor, a procedurilor de elaborare a
7.2 Obiectivele specifice

documenta iei grafice pentru produse industriale i familiarizarea cu un mediu grafic
computerizat specific domeniului ingineresc, în vederea utilizării adecvate în
comunicarea profesională (C2.1)

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

Modele si metode de modelare.
Schi area i constrângerea schi elor, generarea caracteristicilor
ce au la baza schi e, a celor de finisare a formei, caracteristici
complexe ob inute prin multiplicare, utilizarea elementelor
ajutătoare i de referin ă.

2
6

Metode de asamblare. Constrângeri între componente, elemente de
formă aplicate pe ansambluri. Editarea ansamblurilor

6

Tehnici generative i interactive, organizarea spa
reprezentare, obiecte grafice i negrafice.

2

iului virtual de

Generarea automată a vederilor i sec iunilor, dimensionarea
automată, generarea automată a informa iilor negrafice.

8

Vizualizări plane, în perspectivă, aplicarea materialelor, randări,
iluminări, controlul imaginii, imagini multiple.

4

Metode de predare
prezentarea
informatiei grafice de
baza cu ajutorul
diapozitivelor (Video
proiector) urmată de
exlica ii orale

Bibliografie9 1.Ghionea, I., Proiectare asistată în CATIA V5. Elemente teoretice

i aplica ii, Ed. BREN, Bucure ti 2007, ISBN:
978-973-648-654-8
2.Vasilescu M. Catia: teorie si aplica ii practice, Ed. Politehnica Timi oara 2012, ISBN – 9786065544499
3.Dolga, L. Et al., Parametric and feature-based modelling with applications in CATIA and Inventor (in English) , “Politehnica”
Publishing House Timişoara, 2004, ISBN 973-625-119-5

8

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

8.2 Activităţi aplicative10

Număr de ore

Cunoa terea mediului grafic parametric i bazat pe caracteristici
CATIA, configura ia ferestrei de lucru, instrumente disponibile;

8

Modelarea parametrică a unor piese simple. Modele de piese
complexe. Aplicarea caracteristicilor de finisare a formei
utilizarea caracteristicilor „pattern”

10

i

Generarea automată a reprezentărilor 2D pentru piese: vederi,
sec iuni, detalii, nota ii negrafice, formate virtuale

7

Modelarea ansamblurilor simple. Utilizarea constrângerilor de
asamblare. Generarea automată a documenta iei 2D pentru un
ansamblu simplu, tabel de componenta. Realizarea unui mini
proiect in echipa.

10

Metode de predare
fi e de laborator tip
tutorial

Bibliografie11

1.Ghionea, I., Proiectare asistată în CATIA V5. Elemente teoretice i aplica ii, Ed. BREN, Bucure ti 2007,
ISBN: 978-973-648-654-8
2.Vasilescu M. Catia: teorie si aplica ii practice, Ed. Politehnica Timi oara 2012, ISBN – 9786065544499
3.Dolga, L. Et al., Parametric and feature-based modelling with applications in CATIA and Inventor (in English) , “Politehnica”
Publishing House Timişoara, 2004, ISBN 973-625-119-5

4.Fise laborator in format electronic

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Conținutul disciplinei este în concordanță cu disciplinele studiate in alte centre universitare precum si cu cerințele pieței
muncii

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Activităţi aplicative

10.3 Pondere din
nota finală

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea și gradul de
asimilare a cunoștințelor;
- coerența logică;
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate;
S:

Test grila + modelare practica a unei piese
tehnice de complexitate medie

60%

L: - capacitatea de a opera
cu cunoștințele asimilate;
- capacitatea de aplicare în
practică;
- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conștiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual.
P:

Lucrari scrise, teme, proiecte

40%

Pr:
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştințe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)
•

9

Standard minim de performanță: cunoașterea elementelor fundamentale de teorie şi practică, rezolvarea unei aplicații
simple

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timișoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică / Ingineria Materialelor și Fabricației
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială / 130

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcțiilor de mașini / 10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Bazele proceselor de fabricație

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Sl. dr. ing. Cristian-Gheorghe TURC

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

As. dr. ing. Felicia Veronica BANCIU

2.4 Anul de studiu6

5

3

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

5 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

3

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

70 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

42

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

26

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

15

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

21

Tutoriat

4

Examinări

4

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

70

3.8 Total ore pe semestru7

140

3.9 Numărul de credite

6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

 Sală de curs dotată cu videoproiector și tablă.

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Sală de laborator dotată cu diverse echipamente specifice disciplinei.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza
cunoştinţelor din stiintele fundamentale;
 Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale,
în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular;
 Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare;
 Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare;
 Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare.

Competenţ e
transversale

 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii
practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor;
 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi;
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării
la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Cunoaşterea problematicii legate de tehnologiile de fabricaţie mecanică, în contextul ingineriei
industriale.
 Asimilarea unor cunoştinţe legate de procedeele de fabricaţie mecanică, echipamentele,

7.2 Obiectivele specifice

maşinile-unelte, sculele şi dispozitivele specifice;
 Însuşirea metodologiei generale de proiectare a proceselor tehnologice specifice fabricaţiei
mecanice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

1. Noţiuni introductive privind fabricaţia mecanică.

2

2. Precizia de prelucrare a pieselor.

2

3. Alegerea semifabricatelor.

2

4. Noţiuni de teoria aşchierii.

4

Metode de predare
Prelegerea , expunerea,
demonstraţia,
explicarea,
exemplificarea,

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

5. Uzura şi durabilitatea sculelor aşchietoare.

4

dezbaterea, conversaţia,

6. Tehnologii de prelucrare prin aşchiere.

8

studiul de caz

7. Tehnologii de prelucrare pe maşini-unelte cu comandă numerică.

4

8. Tehnologii tipice de prelucrare.

2

Bibliografie9
1. Cărean A., Tehnologii de prelucrare cu CNC , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
2. Drăghici G., Concepţia proceselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica, Timişoara, 2005.
3. Nica M., Turc C. ş.a., Materiale metalice si tehnologii, Editura Politehnica, Timişoara, 2001.
4. Cofaru N., Duşe D.,Tehnologii de prelucrare pe MUCN. Aplicaţii, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2001.
5. Buzatu C., Tehnologii de fabricaţie, Editura Universității "Transilvania" din Braşov, 2004.
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Laborator:

28

1. Aspecte generale privind fabricaţia mecanică.

2

2. Analiza preciziei de prelucrare.

8

3. Tehnologii de prelucrare prin strunjire și frezare.

8

4. Tehnologii de prelucrare prin rectificare.

4

5. Prelucrări de netezire.

2

6. Tehnologii de control.

4

Proiect:

14

Întocmirea unui program NC pentru prelucrarea prin strunjire.

14

Metode de predare
Expunerea, explicarea,
exemplificarea,
demonstraţia, studiul de
caz

Bibliografie11
1. Micșa I., Domilescu V., Popescu H., Turc C., Belgiu G., Tehnologia construcției de mașini – îndrumător pentru lucrări de laborator,
Universitatea Tehnică din Timișoara, 1995.
2. Drăghici G., Concepţia proceselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica, Timişoara, 2005.
3. Cărean A., Tehnologii de prelucrare cu CNC , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Cunoștințele dobândite la această disciplină facilitează buna înțelegere a ansamblului celorlalte discipline ale planului de învățământ al
programul de studii Inginerie Industrială.



Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului au nevoie de specialiști care să aibe competențe la a căror dezvoltare
prezenta disciplină are o bună contribuție.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Rezolvarea unor subiecte

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Examinare scrisă

2/3

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la întrebări

1/3

teoretice aferente cursurilor

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Rezolvarea problemelor

corespunzătore laboratoarelor
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor prezentate. Rezolvarea şi explicarea unor probleme de complexitate
medie. Efectuarea de aplicaţii şi sarcini specifice, interpretarea unor rezultate complexitate medie, participarea activă la lucrul în
echipă.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

15.02.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Comunicare

2.2 Titularul activităţ ilor de curs
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Palea Adina

2.4 Anul de studiu6

1

4

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

14 , din care:

3.2 curs

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

13 , din care:

3.5 curs

3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

1
14
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

13

Tutoriat
Examinări
Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

13
27
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e

 Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare

profesionale8

Competenţ e
transversale

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Îmbogăţirea cunoştinţelor privind aspectele esenţiale ale comunicării interumane.
 Dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor practice de comunicare scrisă şi orală relevante și

7.2 Obiectivele specifice

necesare pentru integrarea în structuri profesionale. Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă
și stimularea capacității de adaptare la diferite situații comunicaționale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9

8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Identificarea elementelor componente ale comunicării în eşantioane
de comunicare; exerciţii de adaptare a comunicării la forme
specificate.

4

Exerciţii de comunicare în echipă. Realizarea de prezentări cu suport

4

PPT pe o temă dată
Pregătirea pentru interviul de angajare.

Expunere, conversaţie,
explicaţie, exemplu,
simulare, joc de rol,
portofoliul didactic.

4

Materialele sunt
asigurate din resurse

Redactarea CV-ului personal. Redactarea scrisorilor de intenţie în functie

proprii (fișe de lucru,

de cerințele locului de muncă dorit.
Simularea interviului de angajare

Metode de predare

2

laptop pentru prezentări)
și resurse instituționale
(video-proiector, ecran
etc.)

Bibliografie11 1. Green, A., Comunicarea eficientă în relațiile publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2009.
2. Hodgson, S., Interviul de angajare, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
3. Pânișoară, I., Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

S: Teste

Note

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

Evaluare distribuită:
examinare scrisă şi
verificare pe parcurs.
Nota la examen
reprezintă 50%, iar
nota la activităţile pe
parcurs reprezintă
50% din nota finală.

L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.02.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică / Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie Industrială / 130
Licenţă

1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia Construcţiilor de Maşini / 10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Cultura si civilizatie

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Vasile Gherhes

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Vasile Gherhes

2.4 Anul de studiu6

2

1

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

2 , din care:
28 , din care:

3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

3.5 curs

14

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

ore
14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

8

Tutoriat
Examinări

3

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

25
52
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



Logică, Istorie, Economie, promovate la nivelul studiilor liceale

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

 Sală mare; materiale suport: laptop, videoproiector, tablă

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Sală de seminar cu videoproiector, laptop şi tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e



profesionale8

Competenţ e
transversale

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice



Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, idei şi
teorii cu privire la raportul dintre cultură şi civilizaţie.
 Cursul are drept scop familiarizarea studentilor cu fenomenul culturii şi
civilizaţiei contemporane; posibilitatea de a înţelege marile transformări umane
prin care trece omenirea din secolul XIX încoace precum şi înţelegerea
fenomenului cultural într-o lume a globalizării.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Cultură şi civilizaţie. Teorii cu privire la raportul dintre cultură
şi civilizaţie
Componentele culturii.

8

Număr de ore
2
2

Cultură şi comunicare. Caracteristici ale culturii.

2

Stereotipuri. Prejudecăţi. Discriminare.

2

Culturi în contact. Dialogul între culturi

2

Caracteristici culturale. Comunicarea interculturală

2

Globalizare şi cultură

2

Metode de predare

prelegere,
conversaţie,
explicaţie,
exemplificare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

•

Bibliografie9

•

Fernand Braudel -Gramatica civilizaţiilor, vol. I şi II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994

•

John Tomlinson, Globalizare şi cultură, Amarcord, 2002

•

Samuel P. Huntington -Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, Editura Antet, 1998

•

Douglas Kellner, Cultura media, Iaşi, Institutul European, 2003

•

Mircea Maliţa -Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Bucureşti, Editura Nemira, 1998

•

Adrian Rachieru, Globalizarea şi cultura media, Iaşi, Institutul European, 2003

•

George Ritzer, Globalizarea nimicului, Bucureşti, Humanitas, 2010

Zygmunt Bauman, Globalizarea şi efectele ei sociale, Antet, Bucureşti, 2002

8.2 Activităţ i aplicative10

Elemente de cultură şi civilizaţie (Austria, Belgia, Bulgaria,
Cehia)
Elemente de cultură şi civilizaţie (Cipru, Danemarca, Estonia,
Finlanda)
Elemente de cultură şi civilizaţie (Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda)
Elemente de cultură şi civilizaţie (Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg)
Elemente de cultură şi civilizaţie (Malta, Marea Britanie,
Olanda, Polonia)

9

Număr de ore
2
2

Metode de predare

expunere,
prelegere,
conversaţie,
exerciţiu.

2
2
2

Elemente de cultură şi civilizaţie (Portugalia, România,
Slovacia, Slovenia)

2

Elemente de cultură şi civilizaţie (Spania, Suedia, Ungaria,
Croaţia)

2

expunere, prelegere,
conversaţie,
exerciţiu.
expunere,
prelegere,
conversaţie,
exerciţiu.
expunere,
prelegere,
conversaţie,
exerciţiu.

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Bibliografie11
Horia C. Matei. Silviu Negrut, Ion Nicoiae, Caterina Radu, Ioana Vintila Radulescu, Stalele Uniunii Europene. Mica Enciclopedie, editura
Meronia, Bucur~ti, 2007
Ovidiu Drimba,/sloria culturii si civilizaliei, Vol. 1-l0, Editura Saeculum, Bucuresti, 2003
http://www.europeana.eu
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Cunoştinţele legate de cultura şi civilizaţ ia altor ţ ări, de comunicare interculturală, sunt importante pentru integrarea pe o piaţă a
muncii specifică, ele facilitează rezolvarea optimă, eficientă a problemelor pe care viitorul specialist trebuie să le rezolve;



Angajatorii din domeniul aferent solicită cunoaşterea unor elemente cu specific în sfera culturii şi civilizaţ ie



Conţinutul disciplinei este corelat cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior din tara şi din
străinătate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Cunoaşterea terminologiei

10.2 Metode de evaluare
Examen

10.3 Pondere din
nota finală
50%

specifice domeniului
10.4 Curs
Corectitudinea şi
completitudinea cunoştinţelor
10.5 Activităţ i aplicative

S:

Elaborarea şi susţinerea

publică a unei lucrări de
seminar, cu caracter aplicativ,
pe o temă specifică domeniului
L:
P:
Pr:

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

Prezentare proiect/Expunere

50%

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


utilizarea corectă a limbajului de specialitate



Studenţii dovedesc acumularea de informaţii de cultură şi civilizaţ ie şi pot opera cu conceptele şi teoriile specifice disciplinei.



Cunoaşterea noţiunilor teoretice fundamentale



Realizarea unui portofoliu de seminar

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică / IMF

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială /130

1.5 Ciclul de studii

licenţă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţiilor de maşini /10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Disponibilitatea operaţională a sistemelor tehnologice şi Dispozitive tehnologice

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Conf. Univ. Dr. Ing. Pămîntaş Eugen

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Asist Univ. Dr. Ing. Banciu Felicia Veronica

2.4 Anul de studiu6

7

4

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

D

Op, DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

4,5 , din care:
63 , din care:

3.2 curs
3.5 curs

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
2,5
35

3.6 activităţ i aplicative

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

28

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

14
4

Examinări

6

Alte activităţ i Ses. de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Simpozioane tematice, Manifestări ştiinţifice omagiale/comemorative

3

3.8 Total ore pe semestru7

63
126

3.9 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

7

8

Tutoriat

Total ore activităţi individuale

6

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

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

5

2



4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

8

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza
cunoştinţelor din stiintele fundamentale
 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului pentru rezolvarea de sarcini
specifice
 Utilizarea de aplicaţii software pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale
 Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare utilizând dispozitivare adecvată tipului de producţie
 Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare
 Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare

Competenţ e
transversale

 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii
practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor.
 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, a diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi profesionale.
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul adaptării la dinamica cerinţelor pieţei
muncii şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. Utilizarea abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de
tehnologia informaţiei şi a comunicării în scopul eficientizării menagementului locului de muncă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Complinirea nevoilor de cunoştinţe ale inginerului practician din firmele producătoare de
7.1 Obiectivul general al disciplinei

produse. Cunoştinţele sunt ferm ancorate în ştiinţele inginereşt ale căror noi cuceriri le
utilizează cu scopul de a aduce studenţilor o mai bună capacitate de programare, monitorizare,
diagnosticare şi eficientizare a proceselor de fabricaţie. i
 Dezvoltarea de competenţe cognitive şi funcţionale: teorii/concepte în domeniul dispozitivelor
de fabricaţie şi creşterii disponibilităţii operaţionale a sistemelor tehnologice din construcţia de

7.2 Obiectivele specifice

maşini. Competenţele funcţionale vor servi la asigurarea disponibilităţii operaţionale a
sistemelor tehniologice iar cele cognitive, bazate pe fundamentele fabricaţiei, se vor utiliza la
conceperea de noi dispozitive în sprijinul tehnologiilor inovante.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

DO1. Conceptul de disponibilitate operaţională a sistemelor tehnologice;,

2,0

Prelegere academică,

DO2. Principii, terminologie şi taxonomie aplicabile domeniului de studiu;

3,0

Explicatie,

DO3. Evoluţia conceptelor de mentenaţă, fiabilitate şi de disponibilitate

2,0

Demonstraţ ie,
Controversa creativa

funcţională;
DO4. Metodologia disponibilitţii operaţionale;

3,0

DO5. Metode calitative de analiză a disponibilităţii operaţionale a

3,0

sistemelor tehnologice;tehnice
DO6. Monitorizarea şi diagnosticarea automată a stării de funcţionare a

1,5

sistemelor tehnice;
DO7. Strategii de conducere pentru obţinerea disponibilităţii operaţionale

1,5

maxime;.
DO8. Eficacitatea economică a mentenanţei total productive

1,5

D1. Teoria bazelor funcţionale, de cotare şi de fabricaţie

2,5

D2. Dispozitive de pozitionare

3,0

D3. Dispozitive de centrare.

4,5

D4. Dispozitive universale.

3,0

D5.Dispozitive speciale.

3,0

D6. Elemente de analiză a eficienţei economice a utililizarii dispozitivelor.

1,5

Bibliografie9
1. Grozav, I., Dispozitive in constructia de masini, Ed. Politehnica, Timisoara, 2007;
2. Răducan, R., Calitatea, fiabilitatea şi mentenanţa echipamentelor productive, Ed. Brumar, Timişoara, 2000;
3. Suru, P., Pămîntaş E., Reducerea zgomotelor şi vibraţiilor din acţionările maşinilor şi utilajelor, Ed. Politehnica, 2008, ISBN 973-625-155-0
4. Şuteu, V., ş.a., Tehnologia întreţinerii şi reparării maşinilor şi utilajelor, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1984
5. Zwingelstein, G., La maintenance basée sur la fiabilitée, Ed. Hermés, Paris, 1996
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

DO1. Metode de analiza a disponibilitatii operationale

2

DO2. Indicatori de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate. Studii de

4

Metode de predare
Demonstraţa practică,
Problematizarea şi
învăţarea prin descoperire

caz Tehnici de crestere a disponibilitatii operationale
DO3. Diagnosticarea stării tehnice a MU; Planificarea operaţiilor de

4

mentenanţă
DO4. Metode de diagnosticare on-line a starii tehnice a utilajel

2

DO5. AMDEC ; Diagrama cauza-consecinta; Software de gestiune si

1

practică

evaluare a disponibilitatii operationale;;
D1. Alegerea bazelor de asezare, de prelucrare si a celor de cotare

Explicaţia, Demonstraţa

2

Explicaţia, demonstraţia
practică, Studiu de caz

D2. Dispozitive de semipozitionare, pozitionare si pozitionare completa-

9

3

Demonstraţa practică,

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Problematizarea şi
învăţarea prin descoperire

calculul erorilor de pozitionare
D3. Dispozitive de semicentrare, centrare si centrare completa - calculul

6

Demonstraţa practică
Problematizarea şi
învăţarea prin descoperire

erorilor de centrare o
D4. Calculul costului si eficientei economice a dispozitivelor de prelucrare.

4

Demonstraţa practică

Bibliografie11
1. Bărbulescu C. ş.a. - Cartea mecanicului şef din unităţile industriale, Ed. Tehnică , Bucureşti , 1983
2. Nakajima, S. - La maintenance Productive Totale-Mise en oeuvre, AFNOR, Paris, 1989
3. Vasii-Rosculet, S. - Proiectarea dispozitivelor, Ed DP, Bucuresti, 1982
4. Pamîntaş Eugen, Banciu, F.V., - Mentenanţ a - Ghid de lucrări de laborator, www.eng.upt.ro/pamintas. php
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Conţinuturile disciplinei, sunt centrate pe nevoile de cunoştinţe ale inginerului practician solicitate de firmele locale producătoare de
produse. Cunoştinţ ele sunt ferm ancorate în ştiinţele inginereşti, utilizate în scopul de a aduce studenţilor o mai bună capacitate de
înţelegere şi utilizare a proceselor de fabricaţie. Competenţele funcţionale vor servi la asigurarea exploatării raţionale a sistemelor
tehniologice iar cele cognitive, se vor utiliza la conceperea de noi produse şi tehnologii cerute de clienţii angajatorilor industriali.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
-Evaluare curentă orală

- completitudinea şi

10.3 Pondere din
nota finală
66,6%

-Evaluare finală mixtă: oral + scris

corectitudinea cunoştinţelor;
- coerenţa logică, fluenţa,
10.4 Curs

expresivitatea, forţa de
argumentare;
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate şi
capacitatea de comunicare ;

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

-Verificarea practică;

- capacitatea de a opera cu

-Testarea;

cunoştinţele asimilate în

16%

- Portofoliul;

activităţi intelectuale
complexe;
- capacitatea de aplicare în
practică, în contexte diferite,
a cunoştinţelor învăţate;
P:

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

- Proiectul

17,4%

- capacitatea de analiză, de
interpretare personală,
originalitatea, creativitatea;
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi limitele echipamentelor
tehnologice de fabricare şi/sau a componentelor acestora, planificarea, gestionarea şi exploatarea proceselor şi sistemelor de
fabricare specifice tehnologiei construcţiilor de maşini



Rezolvarea optimă a unor probleme complexe de prelucrare prin utilizarea unor dispozitive proiectării asistate specifice, de
complexitate medie, cu preponderentă din domeniul tehnologiei construcţiei de maşini

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanica / IMF

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie Industriala /130

1.5 Ciclul de studii

licenta

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia Constructiilor de Masini /10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Fundamente de inginerie electrică şi electronică

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof.dr.ing. Dorina Isar

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Sef lucrari dr.ing. Bogdan Marinca

2.4 Anul de studiu6

3

2

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

Ob, DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

2,5 , din care:

3.2 curs

1,5

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

35 , din care:

3.5 curs

21

3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

1
14
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

21

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

4

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

5

Tutoriat

2

Examinări

3

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

35
70
5 (Titihazan + Isar)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

 Identificarea adecvata a conceptelor si principiilor de matematica si fizica care se aplica la analiza si sinteza
circuitelor electronice.
 Utilizarea cunostintelor de baza despre componentele electronice pentru a putea interpreta corect rezultatele si
fenomenele ce apar in cadrul proceselor ingineriei industriale.
 Aplicarea de calcule ingineresti elementare cu privire la circuitele electronice ca parte integranta a echipamentelor
de inginerie industriala.
 Utilizarea corespunzatoare de metode de evaluare specifice pentru a face o analiza eficienta a functionarii
subansambelor electronice utilizate pentru procese specifice ingineriei industriale.
 Asistenta calificata pentru stabilirea conditiilor tehnice si a raportului intre caracteristicile prescrise si performantele
sistemelor electronice din cadrul echipamentelor specifice ingineriei industriale.
 Utilizarea cunostintelor de baza pentru partile electronice pentru o buna evaluare a calitatii proceselor tehnologice
de fabricare si a sistemelor flexibile de fabricatie.

Competenţ e

 Promovarea rationamentului logic, a evaluarii si autoevaluarii in luarea deciziilor.

transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Transmiterea cunoştinţelor de bază referitoare la dispozitive electronice analogice și numerice
şi la aplicaţiile acestora, formarea de deprinderi practice specifice.
 Cunoaşterea funcţionării dispozitivelor construite din materiale semiconductoare şi a aplicaţiilor
simple ale acestora.

7.2 Obiectivele specifice

 Aprecierea corectă a ordinelor de mărime ale cantităţilor fizice implicate, capacitatea de a
înţelege scheme simple, capacitatea de a selecta scheme şi componente pentru aplicaţii date,
capacitatea de a măsura mărimile electrice în scheme electronice simple.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Componente pasive. Rezistorul, Condensatorul, Bobina, Divizor de

Număr de ore
2

Metode de predare
Expunere cu ritm

tensiune rezistiv

8

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Dioda si circuite cu diode. Structura diodei, polarizare directa si inversa,

potrivit, prezentare de

3

simbol, caracteristica statica, redresoare monoalternanta,

exemple numerice,

bialternanta

adresare de întrebări si

Tranzistorul bipolar. Structură, functionare, circuite de polarizare, model

stimularea răspunsurilor;

4

prezentare PowerPoint

de semnal mic, amplificator cu tranzistor bipolar, banda de frecventă

insotita de exemple la

la amplificatoare
Tranzistoare cu efect de câmp. Structură, funcționare, circuite de

tabla.

2

polarizare
Amplificatorul operational. Simbol, caracteristici, amplificatorul operational

6

ideal, circuite realizate cu amplificatoare operationale, surse de
tensiune stabilizată cu amplificator de eroare.
Circuite logice. Porti logice si circuite combinationale.

4

Bibliografie9
[1] Isar Dorina – notite de curs, prezentare ppt
[2] S. Ionel, Dispozitive şi circuite electronice, Ed. "Politehnica", Timişoara, 2005.
[3] A. S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronics Circuits, Oxford University Press, 2004
[4] L. Jurca, M. Ciugudean, Circuite Integrate Analogice, Editura Politehnica, Timişoara, 2006
8.2 Activităţ i aplicative10

9

Număr de ore

Aparate si componente electronice.

6

Circuite cu tranzistoare.

4

Amplificatorul operational.

2

Circuite logice.

2

Metode de predare
laborator

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Bibliografie11
1. Dorina Isar, Dan Negoitescu, Electronica, Indrumator de lucrari de laborator, Litografia UPT, Timisoara, 1995.
2. Bogdan Marinca, Indrumator de lucrari de laborator de Electronica, in format electronic

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului




10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Dintre intrebarile de examen
sunt 2 -4 intrebari mai grele,

10.2 Metode de evaluare
Intrebari tip grila cu cate patru raspunsuri dintre

10.3 Pondere din
nota finală
2/3

care doar unul este corect.

punctate cu 0,5 puncte;
10.4 Curs

celelalte intrebari au o
pondere de 0,25 puncte.
Pentru nota 5 trebuie sa
rezulte un punctaj de 5
puncte.

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Se impune prezenta la

toate lucrarile de laborator.

Raspunsuri la intrebari pe marginea rezultatelor
individuale, notate in timpul lucrarilor de
laborator. Verificarea notitelor de la lucrarile de
laborator.

P:
Pr:

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

1/3

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Minim nota 5 la activitatile de laborator si minim 5 la raspunsurile la intrebari de examen.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

12.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanica /MRM

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie Industriala /L207020

1.5 Ciclul de studii

licenta

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia Constructiilor de Masini /L207020.13010

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Fundamente de inginerie mecanica

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof dr Gheorghe Eugen Draganescu

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Asist dr ing Karol Menyhardt

2.4 Anul de studiu6

2

1

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

Ob, DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

5 , din care:

3.2 curs

3

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

70 , din care:

3.5 curs

42

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

28

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

10

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

28

Tutoriat
Examinări

4

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

70

3.8 Total ore pe semestru7

140

3.9 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Cunostiinte de Analiza matematica si algebra an. 1 si liceu. Fizica (clasa a lX a)

4.2 de competenţ e

 Deprinderi de calcul corect de analiza matematica, analiza vectoriala, algebra

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

 Studentii folosesc notele de curs in format electronic

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Studentii folosesc problemele propuse in format electronic

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e

 Efectuarea de calcule corecte, demonstraţ ii şi aplicaţ ii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale

profesionale8

pe baza cunoştinţ elor din ştiinţ ele fundamentale.
 Asocierea cunoştinţ elor, principiilor şi metodelor din ştiinţ ele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru
rezolvarea de sarcini specifice.
 Intelegera mecanica si elaborarea tehnologiilor de realizare a structurilor si produselor sudate.
 Asimilarea conceptelor fundamentale, a principiilor mecanicii solidului rigid şi comportarii solidului rigid, care asigură
capabilitatea de rezolvare prin metode exacte sau aproximative a unor probleme complexe.
 Dezvoltarea de deprinderi de utilizare corecta a teoremelor generale ale mecanici solidului rigid
 Dobândirea deprinderilor şi a capacităţ ii de aplicare a metodelor mecanicii solidului rigid
 Deprinderea unor metode de calcul aproximativ cu calculatorul

Competenţ e

 Promovarea raţ ionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţ ii practice, a evaluării şi autoevaluării în

transversale

luarea deciziilor.
 Realizarea activităţ ilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice. Promovarea
spiritului de iniţ iativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţ ă de ceilalţ i, diversităţ ii şi
multiculturalităţ ii şi îmbunătăţ irea continuă a propriei activităţ i

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Însuşirea conceptelor de bază de dinamica punctului material, a solidului si vibratiilor.
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Dezvoltarea deprinderilor de modelare corecta a fenomenelor mecanice si de aplicare la
probleme tehnice concrete
 Intelegearea fenomenelor mecanice, cum ar fi amortizarea si rezonanta, precum si la

7.2 Obiectivele specifice

intelegerea comportarii dinamice a masinilor.
 Dobândirea de cunoştinţ e pentru alte cursuri cum ar fi mecanica rezistenta materialelor

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

1Statica punctului material

5

2 Statica corpului rigid

10

3 Cinematica punctului material

3

4 Cinematica corpului rigid

3

Metode de predare
Problematizare, prin
formularea unor
probleme de descurcat,
analogie, demonstratie si

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

5 Dinamica punctului material

6

6 Dinamica corpului rigid

9

7 Cinematica si dinamica miscarii compuse

2

8 Vibratii mecanice

4

rationament

Bibliografie9
1. G. E. Draganescu, Vibratii si zgomote, Editura Politehnica, Timisoara, 2000
2. G. E. Draganescu, Mecanica, Editura Politehnica, Timisoara, 2004
3. Mircea Rades, Vibratii mecanice, Printech, Bucureşti, 2008
4. Encyclopedia of vibration, Braun, S. (editor), Academic Press, N.Y. 2002
5. L. Meirovitch, Introduction to dynamics and control, John Wiley & Sons 1985

8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Echilibrul punctului material

2

Reducerea sistemelor de forte

4

Echilibrul rigidului si sistemelor de rigide

2

Cinematica punctului material

4

Metode de predare
Prezentarea succinta a
teoriei, rezolvarea
problemelor de catre
studenti la tabla,
alternativ cu lucrul
individual, in banca

9

Cinematica rigidului

2

Dinamica punctului material

4

Dinamica rigidului

2

Dinamica sistemelor de rigide

4

Vibratii

2

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Bibliografie11
1. G. E. Draganescu, Vibratii si zgomote, Editura Politehnica, Timisoara, 2000
2. A Hegedus, Probleme de Mecanica, Tipografia UPT, 1984.
3. A. Hegedus, Probleme de Mecanica. Statica si cinematica, Edit. Facla, Timisoara, 1989.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Elaborarea programei s-a facut in urma discutiilor cu colegii care predau la aceasta specializare, in urma unor consfatuiri cu
angajatorii organizate la Facultatea de Mecanica, a contactelor cu personalul specialist ce la unele firme de prestigiu, cum ar fi
Continental, Yazaki, etc.



i.

Compatibilitate internationala:

Mechanical Vibrations, University of Southampton, www.isvr.soton.ac.uk/COURSES/MSCSVS/AboutISVR.htm
MECH 328 - Dynamics and Vibration, Mechanical and Materials Engineering, Queen's University,
me.queensu.ca/courses/MECH328
Vibration Engineering Section of the Department of Civil and Structural Engineering, University of Sheffield,
vibration.shef.ac.uk/index.html


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

Punctaj, max. 100 puncte
S:

Punctaj, max. 100 pcte

L:
P:
Pr:

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.2 Metode de evaluare
Examen scris si lucrari de control

10.3 Pondere din
nota finală
2/3
1/3

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Pentru promovare punctajul minim cu care se calculeaza media este 50 puncte la fiecare activitate C si S

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

12.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Limbi de circulaţie internaţională

2.2 Titularul activităţ ilor de curs
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Asist. dr. Kilyeni Annamaria, Asist. dr. Chiriac Laura, Asist. dr. Dejica-Carţiş Anca
Cota Ioan

2.4 Anul de studiu6

1

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

2 , din care:

3.2 curs

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

28 , din care:

3.5 curs

0

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

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

10

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

10

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activităţ i

20

Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru7

84

3.9 Numărul de credite

2

 Limba străină studiată în şcoală

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

7

ore
10

4.1 de curriculum

6

28

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

5

2



4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât
obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar,
lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

8

Să dezvolte capacitatea de comunicare într-o limbă străină
Să demonstreze capacitatea de comunicare într-o limbă străină prin simulare de situaţie
Să cunoască termini generali de limbă
Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a limbajului însuşit într-o situaţie de comunicare
 Să înţeleagă importanţa şi utilizarea limbajului în context cotidian şi în context profesional Să își însuşească
abilităţi de comunicare

Competenţ e
transversale

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Să se familiarizeze cu cultura şi cu specificul limbii pe care o studiază
 Iniţierea studenţilor în cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională

7.2 Obiectivele specifice

 Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba străină şi utilizarea acesteia corect şi nuanţat
în cele mai diverse situaţii de comunicare orală / scrisă din sfera socială.
 Familiarizarea cu valorile culturale şi de civilizaţie ale popoarelor ale căror limbi sunt studiate

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9

8.2 Activităţ i aplicative10
1.

2.

Contacte sociale: iniţierea comunicării (salutul, prezentarea).

Număr de ore
4

Metode de predare
Conversaţia,

Activităţi individuale şi sociale (sfere de interes). Exprimarea

Explicaţia,

preferinţelor

Exemplul,

Relaţii interumane (familia, comunităţi sociale şi profesionale).

4

Analiza comparativă,

Solicitarea / transmiterea de informaţii în situaţii specifice de

Problematizarea,

comunicare

Simularea,

3.

Descrierea de persoane şi obiecte (descrierea fizică şi funcţională)

4

4.

Relatarea unor evenimente trecute

5.

Exprimarea opiniei, acordului, dezacordului

4

6.

Exprimarea necesităţii, posibilităţii, probabilităţii

4

7.

Exprimarea cauzalităţii

8.

Exprimarea cererii şi ofertei, a sugestiei

4

Jocul de rol
Brainstorming

2
2

Bibliografie11 1. Kay, S., Jones, V., Inside Out, Oxford: Macmillan, 2000., 2. Kerr, Ph., Inside Out (Workbook), Oxford: Macmillan, 2000.
3. Prodromou, L., First Certificate Star, Macmillan-Heinemann, 1999., 4. ***, English for Science and Technology, Bucharest: Cavallioti
Publishing House, 1996., 5. Crolig, J.H., Girardet, J., Nouveau sans frontières (I, II, III), Clè International, Paris, 1991.
6. Monnerie - Goarin, D., Bienvenue en France (I, II), Didier, Paris, 1989., 7. ***, Bien-dire, Colecţie de reviste. ,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Cunoştinţele legate de limba altei ţări, de comunicare interculturală, sunt importante pentru integrarea pe o piaţă a muncii
specifică; ele facilitează rezolvarea optimă, eficientă a problemelor pe care viitorul specialist trebuie să le rezolve



Angajatorii din domeniul aferent solicită cunoaşterea unor elemente cu specific în sfera limbilor străine



Conţinutul disciplinei este corelat cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior din ţară şi din
străinătate

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

S: Calitatea şi cantitatea

2 teste scrise (50%)

răspunsurilor la testări, a

Evaluarea activităţii la seminar (50%)

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

100 %

răspunsurilor în timpul
seminarului, a temelor de casă
L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Utilizarea structurilor morfologice, lexicale şi sintactice specifice limbii străine în scopul producerii unor mesaje scrise şi orale
corecte, adecvate situaţiei

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Limbi de circulaţie internaţională

2.2 Titularul activităţ ilor de curs
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Asist. dr. Kilyeni Annamaria, Asist. dr. Chiriac Laura, Asist. dr. Dejica-Carţiş Anca
Cota Ioan

2.4 Anul de studiu6

1

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

2 , din care:

3.2 curs

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

28 , din care:

3.5 curs

0

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

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

10

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

10

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activităţ i

20

Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru7

84

3.9 Numărul de credite

2

 Limba străină studiată în şcoală

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

7

ore
10

4.1 de curriculum

6

28

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

5

2



4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât
obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar,
lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

8

Să dezvolte capacitatea de comunicare într-o limbă străină
Să demonstreze capacitatea de comunicare într-o limbă străină prin simulare de situaţie
Să cunoască termini generali de limbă
Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a limbajului însuşit într-o situaţie de comunicare
 Să înţeleagă importanţa şi utilizarea limbajului în context cotidian şi în context profesional Să își însuşească
abilităţi de comunicare

Competenţ e
transversale

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Să se familiarizeze cu specificul limbii în diferite situaţii profesionale
 Iniţierea studenţilor în cunoaşterea unei limbi străine la nivel academic şi profesional

7.2 Obiectivele specifice

 Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba străină şi utilizarea acesteia corect şi nuanţat
în cele mai diverse situaţii de comunicare orală / scrisă din sfera profesională

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9

8.2 Activităţ i aplicative10
1.

Descrierea de obiecte, produse, echipamente (dimensiuni, forme,

Număr de ore
6

caracteristici, materiale, unităţi de măsură)

Metode de predare
Conversaţia,
Explicaţia,

2.

Utilizarea resurselor de documentare şi informare în limba străină

4

Exemplul,

3.

Definirea, exemplificarea, generalizarea

4

Analiza comparativă,

4.

Solicitarea unui loc de muncă în domeniu (CV-ul, scrisoarea de

6

intenţie, interviul

Problematizarea,
Simularea,
Jocul de rol
Brainstorming

5.

Comunicarea în activitatea profesională (corespondenţă, protocol,

8

tehnici de comunicare profesională

Bibliografie11 1. Kay, S., Jones, V., Inside Out, Oxford: Macmillan, 2000., 2. Kerr, Ph., Inside Out (Workbook), Oxford: Macmillan, 2000.
3. Prodromou, L., First Certificate Star, Macmillan-Heinemann, 1999., 4. ***, English for Science and Technology, Bucharest: Cavallioti
Publishing House, 1996., 5. Crolig, J.H., Girardet, J., Nouveau sans frontières (I, II, III), Clè International, Paris, 1991.
6. Monnerie - Goarin, D., Bienvenue en France (I, II), Didier, Paris, 1989., 7. ***, Bien-dire, Colecţie de reviste. ,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Cunoştinţele legate de limba altei ţări, de comunicare interculturală, sunt importante pentru integrarea pe o piaţă a muncii
specifică; ele facilitează rezolvarea optimă, eficientă a problemelor pe care viitorul specialist trebuie să le rezolve



Angajatorii din domeniul aferent solicită cunoaşterea unor elemente cu specific în sfera limbilor străine



Conţinutul disciplinei este corelat cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior din ţară şi din
străinătate

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

S: Calitatea şi cantitatea

2 teste scrise (50%)

răspunsurilor la testări, a

Evaluarea activităţii la seminar (50%)

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

100 %

răspunsurilor în timpul
seminarului, a temelor de casă
L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


• Utilizarea structurilor morfologice, lexicale şi sintactice specifice limbii străine în scopul producerii unor mesaje scrise şi orale
corecte, adecvate situaţiei

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Management

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Sl.dr.ing. Gabriela Negru

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Sl.dr.ing. Gabriela Negru

2.4 Anul de studiu6

5

3

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

2 , din care:

3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

28 , din care:

3.5 curs

14

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Economie, Contabilitate

4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

ore

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e

 Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare

profesionale8

 Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare

Competenţ e

 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de

transversale

autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a
aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor.
 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării
la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Obiectivele urmărite prin studiul acestei discipline sunt: formarea competențelor necesare
înfiinţării societăţilor comerciale în România; formarea competențelor de bază privind
managementul întreprinderilor de producţie şi comercializare; formarea competențelor privind
7.1 Obiectivul general al disciplinei

înţelegerea modului de organizare şi funcţionare a întreprinderilor de producţie şi
comercializare; formarea competențelor necesare analizei procesului decizional şi elaborării
unor soluţii de optimizare a deciziilor; formarea competențelor privind luarea unor decizii de
organizare şi conducere a resurselor umane dintr-o întreprindere

7.2 Obiectivele specifice



8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

1 Management și manageri

1

2 Elemente de teoria firmei

1

3 Dimensionarea firmelor

2

4 Funcția de planificare a managementului

2

Metode de predare
Metodele didactice
folosite sunt expunerea,
conversația, studiul de
caz, proiectul/tema de

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

5 Funcția de organizare a managementului

2

6 Leading și leadership

2

7 Funcția de control a managementului
8 Procesul decizional în management

cercetare

2
2

Bibliografie9 1. G.Negru –Strauti – Management, Ed. Politehnica, Timisoara, 2010
2.G. Negru-Străuţi – Planificarea afacerilor şi înfiinţarea societăţilor comerciale, Ed. Politehnica, Timişoara, 2006
3. H.Popa, ş.a. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie, Ed. Politehnica, Timişoara, 2001
8.2 Activităţ i aplicative10
1.

Determinarea capacității antreprenoriale.

Număr de ore
2

2.

Determinarea capacităților de producție.

2

3.

Analiza SWOT

2

4. Programarea operativă a producției. Algoritmul de ordonanțare

2

Johnson
5.

Analiza drumului critic. Optimizarea analizei drumului critic

2

6.

Decizii de grup

2

7.

Arbori de decizie. Jocuri Strategice

2

Metode de predare
Metodele didactice
folosite sunt expunerea,
conversația, studiul de
caz, proiectul/tema de
cercetare

Bibliografie11

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Nota examen

10.5 Activităţ i aplicative

S:

Nota test

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Test scris

10.3 Pondere din
nota finală
67%
33%

L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.01.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/ IMF

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Ingineria sudării/30 si TCM/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Managementul calitatii

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Tunea Daniel

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Dumbrava Doru

2.4 Anul de studiu6

5

3

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Opt.ind.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4 , din care:

3.2 curs

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

28 , din care:

3.5 curs

2
14

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

10

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

6

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

6

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţ i

2

Total ore activităţi individuale

28

3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

56
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

ore

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Lab. Calitate , proceduri de calitate, documente, circulatie a acestora

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţ e
profesionale8

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi
limitele programelor software şi tehnologii digitale pentru utilizarea lor la realizarea de sarcini specifice
ingineriei industriale, în general şi ingineriei sudării, în particular.



Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de proiecte de structuri şi
produse sudate, proiecte de tehnologii, procese, materiale, situaţii şi variante de metode în diversele faze
ale ciclului de viaţă al produselor sudate.


Competenţ e



transversale

Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii
de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a
aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor.



Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice.
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi,
diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a propriei activitati.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Cunoasterea problematicii calitatii, organizare, conducere ,


Standarde de calitate ISO, EN, SR – aplicare, metode de control, cazuistica

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

1.

Calitatea şi factorii de influenţă

2

2.

Disponibilitatea şi rata de defectare

2

3.

Mentenanţa preventivă şi corectivă a produselor

2

4.

Fiabilitatea funcţională

2

5.

Durata de viata, factorii de influenţă ai duratei de viaţă

1

6.

Indicatori de calitate, analitici, sintetici, complecşi. Factori de

2

Metode de predare

evaluare a nivelului de calitate
8.

Noţiuni de defectologie. Relaţia defect- clasă de calitate- cost.

9. Proceduri de control nedistructiv

8

1
2

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9

1. ISAC- MARIN, Al., ş.a , Calitate şi fiabilitate, vol.1 şi 2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988;

2. SAFTA, V.I., s.a, Defectoscopie nedistructiva industriala, Ed. Sudura, Timisoara, 2001
3. TENCHEA, P., ş.a., Elemente de asigurare a calităţii produselor sudate,. OID, Bucureşti, 1992;
4. *** Standarde SR, EN, ISO aplicabile in domeniul managementului calitatii
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Controlul defectelor de suprafata

Metode de predare

2

Detectarea defectelor superficiale. Metode magnetice

2

Detectarea defectelor interioare. Incadrarea in nivelele de acceptabilitate.

6

Masurare, evaluare, inregistrare

4

Bibliografie11 1. *** Proceduri de audit conforme TUV , RINA, etc.
2. *** Standarde SR, EN, ISO aplicabile in domeniul managementului calitatii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Disciplina este aliniata la noile standarde ale calitatii aplicate de societatile comerciale. Organizarea si conducerea serviciilor de
calitate , managementul in domeniu este abordat la zi. Studentii sunt informati asupra serviciului de calitate din firmele Johnson
Controls, Zopas, etc

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

9

10.1 Criterii de evaluare
Prezenta, interes fata de

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
65%

disciplina

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Activitate, teste , referate

Sustinere referate

35%

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Promovare examen – nota 5 , participare integrala la laborator , sustinere referat

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

MARKETING

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Ş. L. Dr. Ing. Ana-Andreea MIHĂRTESCU

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Ş. L. Dr. Ing. Ana-Andreea MIHĂRTESCU

2.4 Anul de studiu6

3

2.5 Semestrul

6

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

28 , din care:

3.5 curs

14

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

ore
10
4
10

Tutoriat
Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

26
54
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Economie, Management, Matematici speciale – Statistică

4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e

 Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare

profesionale8

Competenţ e

 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de

transversale

autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a
aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor


7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Disciplina are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale marketingului
(elemente de bază, concepte şi mijloace)
 Dobândirea cunoştinţelor necesare în vederea iniţializării în principiile şi tehnicile de

7.2 Obiectivele specifice

marketing, Analiza şi implementarea tehnicilor de marketing la nivelul organizaţiilor. Prin
studiile de caz abordate în partea aplicativă se accentuează rolul studiului de piaţă, a aplicării
strategiilor de marketing moderne, a rezolvării problemelor de organizare şi control

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

Cap 1. Noţiuni introductive,

1

Cap 2. Comportamentul cumpărătorului

1

Cap 3. Studiul de piaţă,

1

Cap 4.

1

Cap 5. Produsul

2

Cap 6. Preţul

2

Cap 7. Piaţa

2

Cap 8. Comunicare

2

Metode de predare
calculator,
videoproiector, format
electronic al cursului

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Cap 9. Marketing Controlling

2

Bibliografie9 1. Dupţa Pavel Ernest, Mihărtescu Ana-Andreea - Elemente de MANAGEMENT & MARKETING pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii, Editura Politehnica, Timişoara 2003;
2. Dupţa Pavel Ernest, Mihărtescu Ana-Andreea - Dupta P, MIHĂRTESCU A. A. - Elemente de COMUNICARE & MARKETING pentru
formarea agenţilor de vânzări, Editura Politehnica, Timişoara 2003;
3. Monica Izvercianu – Elemente de marketing, Editura Solness, Timişoara, 2002;
4. Philip Kotler – Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
5. Philip Kotler – Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999
8.2 Activităţ i aplicative10
Noţiuni introductive
Business-games

Număr de ore
2
2

Elemente teoretice privind realizarea unui studiu de piaţă

4

Elemente componente ale unui plan de marketing

2

Studiu de caz

4

Metode de predare
calculator,
videoproiector, format
electronic al cursului,
fişă de seminar

Bibliografie11

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Test scris

10.5 Activităţ i aplicative

S:

Test scris

10.2 Metode de evaluare
Evaluarea scrisă
Evaluarea scrisă

10.3 Pondere din
nota finală
60%
40%

L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.01.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanica / IMF

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie Industriala / 130

1.5 Ciclul de studii

licenta

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia Constructiilor de Masini / 10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Masurari

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

s.l. Dr. Ing. Ioan GROZA

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

s.l. Dr. Ing. Ioan GROZA

2.4 Anul de studiu6

2

2

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

D

DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3 , din care:

3.2 curs

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

42 , din care:

3.5 curs

28

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.6 activităţ i aplicative

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

30

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

10
8

Examinări

4

Alte activităţ i

2

Total ore activităţi individuale

62

3.8 Total ore pe semestru7

104

3.9 Numărul de credite

3

4.1 de curriculum

 Noţiuni despre tehnologii de prelucrare, desen tehnic

4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

7

8

Tutoriat

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

6

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

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

5

1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

 Amfiteatru de curs cu facilităţi media

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e



profesionale8







Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe
baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale
Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice
pentru rezolvarea de sarcini specifice
Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei
industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular
Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare
Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare
Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare





Competenţ e
transversale




Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii
de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a
aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor.
Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice;
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi,
diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a
abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării.



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Cunoaşterea elementelor ce definesc precizia de prelucrare şi activităţile metrologice
 definirea preciziei de prelucrare
 utilizarea limbajului tehnic şi de specialitate în activităţi de metrologie şi de proiectare a
preciziei de prelucrare

 cunoaşterea elementelor ce definesc precizia de fabricaţie şi montaj a asamblărilor
cilindrice şi a organelor de maşini de construcţie specifică

8. Conţinuturi
8.1 Curs

8

Număr de ore

Precizia prelucrării mecanice
Precizia dimensiunilor liniare. Precizia de formă geometrică şi de
poziţie reciprocă. Precizia netezimii suprafeţelor. Noţiuni despre
ajustaje

6

Sistemul de toleranţe şi ajustaje STAS-ISO
Caracteristicile sistemului ISO. Alegerea sistemului de ajustaj.
Proiectarea clasei de toleranţă. Ajustaje preferenţíale. Alegerea
şi verificarea toleranţelor la distanţele între axe şi suprafeţe

6

Noţiuni generale de metrologie
Noţiuni generale despre măsurări (mărimi fizice). Clasificarea
mărimilor măsurabile. Metode şi mijloace de măsurare

10

Mijloace de măsurare a lungimilor, a unghiurilor şi a
rugozităţii

6

Metode de predare
Metode frontale:
expunerea, prelegerea,
conversaţía, explicaţía,
demonstraţia, deducţia
Metode de grup: studiu
de caz, experimente,

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Metode de măsurare a mărimilor mecanice. Caracteristicile
metrologice ale mijloacelor de măsurare. Aparate şi
instrumente de măsurat lungimi. Metode şi mijloace de
măsurare a mărimilor unghiulare. Traductoare utilizate în
construcţia mijloacelor de măsurare. Achiziţii de date în
procesele de măsurare

exerciţii,

Bibliografie9
1. David I., - Precizia de fabricaţie şi montaj în construcţia de maşini, Editura „Politehnica”, Timişoara, 2008.
2. David I., Bagiu L. – Măsurări, Editura „Printech”, Bucureşti, 2000
3. Perju D., Mateas M., – Aparate si sisteme de măsurare, Editura „Politehnica”, Timisoara, 2005
4. Groza I., s.a.,- Achiziţia datelor transmise de instrumente digitale, Editura Fundaţiei Ioan Slavici, Timișoara, 2010
5. Groza I., - Masurari, Note de curs, format electronic

8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

- Studiul erorilor de prelucrare cu ajutorul calculului statistic.

2

- Determinarea practică a toleranţei caracteristicii de asamblare
(ajustaje probabile)

2

- Proiectarea clasei de toleranţă la ajustajele cu joc, intermediare şi
cu strângere.

2

- Măsurarea dimensiunilor liniare cu mijloace de măsurare
universale.

2

Metode de predare
Metode frontale:
expunerea, prelegerea,
conversaţía, explicaţía,
demonstraţia, deducţia.
Metode de grup: studiu
de caz, experimente,
exerciţii,
algoritmizarea,
problematizarea,

9

- Măsurarea mărimilor unghiulare prin metode directe şi indirecte.

2

- Măsurarea unor parametrii de rugozitate.

2

- Achiziţii şi prelucrări de date în procesele de măsurare

2

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Bibliografie11
1. David I., - Precizia de fabricaţie şi montaj în construcţia de maşini, Editura „Politehnica”, Timişoara, 2008
2. David I., Gubencu D., Mălaimare G., - Tolerante şi ajustaje; Editura „Politehnica” Timişoara, 2005
3. Groza I., s.a.,- Achiziţia datelor transmise de instrumente digitale, Editura Fundaţiei Ioan Slavici, Timisoara, 2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Adoptarea metodelor si a mijloacelor metrologice adecvate de care dispun angajatorii în procesele tehnologice de asigurare a

calitătii fabricatiei



Identificarea şi recunoaşterea criteriilor de precizie dimesională, de formă si pozitie geometrică impuse pieselor in
constructia de masini

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare distribuită

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Evaluare sumativă - 2 lucrări scrise pe

60 %

parcursul perioadei de transmitere de
cunoştinţe

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Evaluare de proces

Evaluare formativă – teste la fiecare lucrare

40 %

de laborator

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)





Indicarea metodelor si a mijloacelor uzuale de măsurare pentru lungimi
Capacitatea de a proiecta un ajustaj cu joc si unul cu strângere
Capacitatea de a interpreta o abatere de formă si una de pozitie si de a expune modalitatea de verificare

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

11
12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanic /
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrial /130

1.5 Ciclul de studii

Licen

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construc iilor de ma ini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

MATEMATICI SPECIALE

2.2 Titularul activit ilor de curs

Conf.univ.dr. BOTA Constantin

2.3 Titularul activit ilor aplicative5

Asist.univ.dr. CĂPLESCU Cristiana

6

2.4 Anul de studiu

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Num r de ore pe s pt mân
3.4 Total ore din planul de înv

mânt

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practic

2

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activit i aplicative

28

3.7 Distribu ia fondului de timp pentru activit i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i noti e

22

Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate i pe teren

14

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri

21

Tutoriat

14

Examin ri

3

Alte activit i
Total ore activit i individuale

57

3.8 Total ore pe semestru7

130

3.9 Num rul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Nu este cazul

4.2 de competen e

 Cunoștințe de Analiză matematică, Algebră şi geometrie.

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desf urare a cursului

 Sală mare, tablă magnetică .

5.2 de desf urare a activit ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competen e
8

profesionale

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza
cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale
 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din matematică, fizică, chimie,
desen tehnic şi programarea calculatoarelor. ‐Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru
explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei
industrial.

Competen e
transversale

 Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în
luarea deciziilor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Formarea bazelor matematice superioare necesare în modelarea matematică a
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

proceselor fizice inginereşti. Înţelegerea şi utilizarea corectă a noţiunilor de integrale
curbilinii şi de suprafaţă, ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale, ecuaţiile fizicii
matematice. Formarea capacităţilor şi dezvoltarea deprinderilor de calcul prin utilizarea
conexiunilor interdisciplinare, utilizând eficient bibliografia de specialitate indicată.

 Asigurarea competenţelor profesionale de a aplica cunoştinţele însuşite prin subiectele
cursului în utilizarea rezolvării unor probleme inginereşti cu conexiuni interdisciplinary.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Integrale multiple: Calculul integralelor multiple; Schimbări de
variabile în integrale multiple; Aplicaţii ale integralelor multiple.
Integrale curbilinii de prima şi a doua speță: Integrala curbilinie în
raport cu elementul de arc. Integrala curbilinie în raport cu
coordonatele. Integrala curbilinie, ce nu depinde de drum.
Aplicaţii. Formula lui Green
Integrale de suprafaţă de prima şi de a doua speță. Integrale de
suprafaţă în raport cu elementul de arie şi în raport cu
coordonatele. Formula lui Stokes. Formula lui Gauss‐
Ostrogradski. Aplicaţii.
Ecuaţii diferenşiale de ordinul întâi. Problema lui Cauchy. Ecuaţii
diferenţiale cu variabile separabile şi cu diferenţiale totale.
Ecuaţii diferenţiale omogene şi omogen generalizate. Ecuaţii
diferenţiale liniare de ordinul întâi.
Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior. Ecuaţii diferenţiale

8

Num r de ore
4
4

Metode de predare
Prezentarea clară a
temelor abordate,
însoțite de aplicaţii
legate de specialitate

4

4

4

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

liniare de ordin superior omogene şi neomogene. Metoda
variaţiei constantelor lui Lagrange. Ecuaţii diferenţiale liniare cu
coeficienţi constanți.
Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanți.
Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
omogene şi neomogene.
Ecuatii neliniare. Solutii aproximative.

6

2

Bibliografie9 1. A. Kovacs, D. Mihailov, Gh. Ţigan: Analiza matematică. Calcul integral şi ecuaţii diferenţiale, Ed. Politehnica,
Timişoara, 2005;

8.2 Activit i aplicative10

Num r de ore

‐ Integrale curbilinii de speţa întâi şi doi; Formula lui Green. Aplicaţii

5

‐ Integrala de suprafaţă de speţa întâi şi de speţa a doua. Formula
lui Stockes şi Gauss‐Ostrogradski
‐ Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi

5

‐ Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi
constanți
‐ Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanți

4

Ecuații neliniare

Metode de predare
Prezentarea clară a
temelor abordate,
însoțite de aplicaţii
legate de specialitate.

4

8
2

Bibliografie11 2. C. Bota, D. Popescu,Geometrie analitica si diferentiala.Culegere de probleme, Editura Orizonturi Universitare,
Timișoara, 2008;
3. A. Kovacs, D. Mihailov, Gh. Ţigan: Matematici speciale în inginerie. Culegere de probleme. Ed. Politehnica, Timişoara, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

descrierea unei metode

10.5 Activit i aplicative

S:

Rezolvarea exercitiilor /

problemelor

nota final

Verificarea cunoştinţelor în scris, cu durata
de 3 ore

Enunț justificat sau

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

2/3

Temele de seminarii efectuate şi minim nota
5 la cele două evaluări programate

1/3

L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performan


(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)

Capacitatea de a descrie metodele de rezolvare prezentate la curs

Data complet rii

Titular de curs

Titular activit i aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

22.09.2014

Director de departament

12

Data aviz rii în Consiliul Facult ii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Institu ia de înv

mânt superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanic /
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrial /130

1.5 Ciclul de studii

Licen

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construc iilor de ma ini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

MATEMATICI ASISTATE DE CALCULATOR

2.2 Titularul activit ilor de curs

Lector Dr. Juratoni Adina

2.3 Titularul activit ilor aplicative5

Asistent Dr. Pater Flavius

6

2.4 Anul de studiu

2

2.5 Semestrul

3

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

D

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Num r de ore pe s pt mân
3.4 Total ore din planul de înv

4 , din care:
mânt

56 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practic

1/1

3.5 curs

28

3.6 activit i aplicative

28

3.7 Distribu ia fondului de timp pentru activit i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i noti e

30

Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate i pe teren

10

Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri

40

Tutoriat

4

Examin ri

20

Alte activit i
Total ore activit i individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Num rul de credite

104
160
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 In prealabil avem nevoie de cunostinte temeinice de Analiză Matematică şi Matemaici

4.2 de competen e

 Competente in utilizarea calculatorului, la nivel liceal

Speciale

1

2
3
4
5
6
7

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desf urare a cursului

5.2 de desf urare a activit ilor practice

 Sala de curs, care sa permita utilizarea videoproiectorului;
 Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul
cursului; nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării
apelurilor telefonice personale;
 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator.
 Sala de seminar si un laborator dotat cu 20 de calculatoare
 Termenul predării lucrării de seminar/laborator este stabilit de titular de comun
acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive
altfel decât obiectiv întemeiate.

6. Competenţe specifice acumulate
Competen e
8

profesionale

Competen e
transversale

 C1 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza
cunoştinţelor din stiintele fundamentale;
 C2 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru
rezolvarea de sarcini specifice;
 C3 Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale,
în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular

 Capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea
rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală în
condiţii de eficacitate şi eficienţă;

 Abilitatea de lucru in echipă, abilitatea de comunicare orală si scrisă;
 Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării‐ TIC, rezolvarea de probleme, trasarea unor grafice cu cu ajutorul programelor
MathLab si Mathematica
 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de folosire a programelor enumerate
anterior;
 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate;

 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul european
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Dobandirea de cunostinte matematice necesare inginerilor, cum ar fi: probabilităţi şi statistică matematică,
funcţii complexe olomorfe şi transformata Laplace, metode numerice de rezolvare a ecuatiilor si sistemelor
de ecuatii, interpolare polinomiala;

 Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de matematica folosind programele MathLab si Mathematica in
tehnica generală şi de specialitate pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului Ingineria
Materialelor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Elemente de teoria probabilităţilor.

Definitii, proprietati
Modele probabiliste. Scheme clasice de probabilitate
Variabile aleatoare discrete si continue. Functia de repartitie

8

Num r de ore

Metode de predare

2
2
2

Densitatea de repartitie. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare

2

Elemente de statistica matematica

2

Prelegere publica
clasica, cu descriere,
explicare, exemple,
discutii. Expunere cu
videoproiector pentru
fixarea, consolidarea si
sistematizarea
cunostintelor

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Funcţii complexe. Calcul operaţional

Numere complexe. Ecuatii, identitati si aplicatii.

2

Functii complexe elementare. Funcţii olomorfe

2

Integrala in planul complex

2

Teoremele lui Cauchy. Formulele integrale ale lui Cauchy
Transformata Laplace. Proprietati

2
2

Transformata Laplace. Aplicatii

2

Interpolare polinomiala

2

Interpolare polinomiala Lagrange
Polinomul de interpolare Hermite. Aproximare polinomiala in sensul celor

2

mai mici patrate.
Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor şi a sistemelor de
ecuaţii diferenţiale
Metode directe (metodele Runge-Kutta). Metode indirecte (metoda
Adams-Bashforth)

2

Bibliografie9
1. F. Pater, A. Juratoni, Ed.Eurobit, Timisoara, 2015;
2. P. Năslău, R. Negrea, ş.a.: Matematici asistate de calculator, Editura Politehnica, Timişoara, 2007;
3. Gh. Babescu, A.Juratoni, O. Bundau, A. Muresan, Matematici Speciale, Ed. Mirton, 2009.

4. 1. A. Kovacs, Gh. Ţigan, L. Kovacs, C. Milici: Matematici superioare asistate de calculator, Editura Politehnica, Timişoara,
2012

8.2 Activit i aplicative10

Num r de ore
2

Seminar. Elemente de teoria probabilităţilor. Scheme clasice de
probabilitate
Seminar. Variabile aleatoare . Elemente de statistica matematica

Metode de predare
Expunere, aplicare si
exemplificare. Aplicatii
Microsoft Office: Excel,
PowerPoint, Prezi.

2

Seminar. Functii complexe. Integrala in planul complex

4

Seminar. Transformata Laplace.

4

Seminar. Interpolare polinomiala

2

Expunere, aplicare si
exemplificare. Aplicatii
Microsoft Office: Excel,
PowerPoint, Prezi.

Laborator. Elemente de teoria probabilităţilor. . Elemente de statistica

2

Folosirea calculatorului

matematica

de catre studenti,
invatarea programelor
MathLab si Mathematica

Laborator. Functii complexe. Integrala in planul complex

3

Folosirea calculatorului
de catre studenti,

9
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

invatarea programelor
MathLab si Mathematica
Laborator. Transformata Laplace. Interpolare polinomiala

5

Folosirea calculatorului
de catre studenti,
invatarea programelor
MathLab si Mathematica

Laborator. Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor şi a sistemelor

4

de ecuaţii diferenţiale

Folosirea calculatorului
de catre studenti,
invatarea programelor
MathLab si Mathematica

Bibliografie11
1 F. Pater, A. Juratoni, Ed. Eurobit, Timisoara, 2015;
2. P. Năslău, R. Negrea, ş.a.: Matematici asistate de calculator, Editura Politehnica, Timişoara, 2007;
3. Gh. Babescu, A.Juratoni, O. Bundau, A. Muresan, Matematici Speciale, Ed. Mirton, 2009.

4. 1. A. Kovacs, Gh. Ţigan, L. Kovacs, C. Milici: Matematici superioare asistate de calculator, Editura Politehnica, Timişoara,
2012 .

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au organizat o întâlnire cu alte
cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și
așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ
superior.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota final

Verificarea cunoştinţelor în scris, cu durata
de 3 ore

0.66

S: Sa stie sa rezolve

Verificarea cunostintelor atat in scris (o lucrare),

0.17

probleme aferente temelor

cat si oral (o prezentare orala a unei anume

predate

teme hotarata in prealabil)

L:

Verificarea cunostintelor printr‐un test final la

Sa cunoasca notiunile
10.4 Curs

teoretice predate la curs si sa
poata sa le aplice in
rezolvarea problemelor

10.5 Activit i aplicative

Sa poata utiliza

programele MathLab si
Mathematica in rezolvarea
problemelor aferente temelor
de la curs
P:

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

calculator

0.17

Pr:
10.6 Standard minim de performan



(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)

Cunoaşterea în linii mari a continutului cursului predat.
Pentru a promova disciplina, studentul trebuie sa obtina minim nota 5 atat la probele de evaluare distribuita cat si la
activitatea pe parcurs

Data complet rii

Titular de curs

Titular activit i aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

12.02.2015

Director de departament

12

Data aviz rii în Consiliul Facult ii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI 1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ă mânt superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul 3

Mecanica

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industriala/130

1.5 Ciclul de studii

Licenta

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia constructiilor de masini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

ORGANE DE MASINI I

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Conf.dr.ing. Francisc Ioanovici

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Conf.dr.ing. Francisc Ioanovici

2.4 Anul de studiu6

5

III

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Numă r de ore pe s ă ptă mână
3.4 Total ore din planul de învăţ ă mânt

3 , din care:
42

, din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i noti ţ e

28

Documentare suplimentar ă în bibliotec ă , pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren
Pregă tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

7

Tutoriat
Examină ri

7

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

42

3.8 Total ore pe semestru 7

84

3.9 Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul c ores punde Fiş ei D is c iplinei promovată prin O M E C T S 5 7 0 3 /1 8 .1 2 .2 0 1 1 (A nexa3 ).
2 Se îns c rie numele fac ultăţii care gestionează programul de s t udiu c ăruia îi aparţine dis ciplina .
3 Se îns c rie numele departamentului căruia i- a fos t încredinţată s usţinerea disciplinei ş i de c are aparţine titularul c ursului.
4 Se îns c rie c odul prevăzut în H G nr. 4 9 3/17.0 7.2013.
5
P rin ac tivităţi aplicative s e înţeleg ac tivităţile de: s eminar (S) / laborator (L ) / proiec t (P ) / prac tic ă (P r).
6
A nul de s tudii la c are es te prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7
Se obţine prin îns umarea numărului de ore de la punc tele 3 .4 şi 3 .7 .

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului



5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

Disciplina OM, contribuie in proportie de 60-70 % la dezvoltarea competentelor profesionale prin
asimilarea cunostintelor referitoare la conceptia/funcţionalitatea/calculul ingineresc organologic
specific pentru organelele de masini de uz general, si in proportie de 30-40% la dezvoltarea
competenţelor/abilitatilor privind capacitatea de a utiliza si adapta tehnologiile informatice
generale si/sau specifice (ptr. Documentare generala, consultarea si utilizarea standardelor
nationale si internationale, cataloagelor, prospectelor si fiselor tehnice de produs, calcul
organologic (algoritmic) ingineresc, clasic si/sau automat, grafică industriala (desen tehnic) şi
procesare de text la redactarea memoriilor de prezentare, de calcul etc.).




Competenţ e
transversale


Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea
unei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă în rezolvarea problemelor si
luarea deciziilor

Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi;
utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie
europeană.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Prin aplicarea concretă, asupra componentelor/pieselor de maşini consacrate,
a principiilor şi legilor generale studiate anterior (Mecanica, Rezistenţa
materialelor, Mecanisme, Tehnologie, Materiale etc.) se asigură, pe de o parte,
validarea acestora, precum şi, pe de altă parte, o bază de cunostinte
organologice de inginerie mecanică aplicativă, indispensabilă abordării şi
înţelegerii corecte a disciplinelor de specialitate, ulterioare, din aria curriculara
a specializarii
In cadrul cursului se oferă studenţilor cunostinţe de bază referitoare la concepţia
şi funcţionalitatea componentelor de maşini în corelaţie cu destinaţia/rolul
functional al acestora, durata de viaţă, preţul şi interacţiunea cu mediul
ambiant. Se dezvoltă, totodată, deprinderi cu privire la selectia judicioasă a
materialelor ingineresti în corelaţie optimă cu cerinţele funcţionale mecanice,
tehnologice şi economice ale componentelor de maşini.


Disciplina îşi propune, printr-o abordare unitară, prezentarea celor mai
importante repere anatomice ale maşinilor şi echipamentelor (organe de
maşini), studiate individual sau pe grupe, în capitole separate. Se urmăreşte
consolidarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte morfologia, procesele
funcţionale caracteristice şi metodologiile de calcul ingineresc ale acestora,
respectiv alegerea judicioasă, urmată de verificările minime necesare, în cazul

8 A s pectul c ompetenţelor profesionale ş i c ompetenţelor transversale va fi tratat c f. M etodologiei O MECTS 5 703/18.12.2 011. Se vor prelua
c ompetenţele c are s unt precizate în Registrul N aţional al C alificărilor din Î nvăţământul Superior RNCIS
(http://www.rnc is .ro/portal/page?_pageid=1 17,70218&_dad=portal&_schema=PO RTAL ) pentru domeniul de s tudiu de la pc t. 1 .4 ş i programul de
s tudii de la pc t. 1 .6 din ac eastă fiş ă, la c are participă disciplina.

pieselor tipizate si/sau standardizate. Se dezvoltă, simultan, şi deprinderi
privind modul de lucru cu standardele/cataloagele de firmă şi utilizarea
acestora în rezolvarea unor probleme ingineresti, diverse.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Aspecte introductive generale:Definirea domeniului,
Interdisciplinaritate, Principii generale de proiectare ale OM,
Transmisii mecanice, proprietati fundamentale

Numă r de ore
4

Metode de predare
Clasic, academic, prin
expunere libera, folosind
creta si tabla pentru
scheme sinoptice, bloc,

Elemente de design industrial pentru OM (bazele tehnologice
ale proiectării formei OM
Transmisii mecanice cu element intermediar flexibil(curele),
tipologie,
elemente
constructive,
materiale
si
standardizare/tipizare, elemente de cinetostatica, analiza
starii de tensiune pe contur, etepele de calcul organologic
(pentru curele trapezoidale si late)

4
8

sceme cinematice,
detali/schite explicative
2D, respectiv pentru
toate dezvoltarile
analitice (deduceri,
demonstratii etc.) ale
cursului.

Variatoare mecanice, tipologie, cinematica, functia de
transfer, scheme cinematice caracteristice.

4

Transmisii prin roţi dinţate, tipologie, elemente
costructive/materiale/tehnologie, cauzele iesirii din uz,
elemente de cinetostatica, metoda generala de calcul
organologic, trenuri de angrenaje, reductoare si cutii de viteze.

8

Bibliografie9

1. Mădăras L., Ioanovici Fr., Argeşanu V., Jula M. – Organe de maşini, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2005.

2. Ioanovici Fr., Fenchea M. – Organe de maşini, Bazele proiectării constructive, Ed. Oriz. Univ.,Timişoara, 2003
3.Gheorghiu N., col. aut. – Tehnici experimentale pentru Organe de maşini, Ed. Mirton, Timişoara, 1999.
4. Ioanovici Fr., Militaru R., Dehelean N. – Organe de masini, Elemente constructive si functionale – Ghid practic pentru testarea
cunostintelor, Ed. Eurostampa , Timisoara, 2013
8.2 Activităţ i aplicative10

Numă r de ore

Lucrari practice de laborator (ex. Caracteristici functionale ale

Metode de predare

14

transmisiilor mecanice, Functia de transfer a variatoarelor mecanice,
Coeficientul de frecare la curelele de transmisie etc.)

Bibliografie11

3.Gheorghiu N., col. aut. – Tehnici experimentale pentru Organe de maşini, Ed. Mirton, Timişoara, 1999.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


epistemice,

Implicita, in raport cu mediul industrial, avand in vedere: obiectivele, continuturile, locul si caracterul disciplinei de ”cultura tehnica
generala”, in aria curiculara

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
1.Cunoasterea/asimilarea

10.4 Curs

9

10.2 Metode de evaluare
Evaluare distribuita in doua etape, teste scrise

notiunilor privind aspectele

ED1 si ED2, cu cate 3 subiecte fiecare, conform

constructie si functionale ale

criteriilor enuntate. ED1,2  5 Nota finala de

10.3 Pondere din
nota final ă
0,6

C el puţin un titlu trebuie s ă aparţină c olectivului disciplinei iar c el puţin 3 titluri trebuie s ă s e refere la luc rări relevan te pentru disciplină, de
c irc ulaţie naţională ş i internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
T ipurile de ac tivităţi aplicative s unt c ele precizate în nota de s ubs ol 5 . D acă disciplina c onţine mai multe tipuri de ac tivităţi aplicative atunci ele s e
trec c ons ecutiv în liniile tabelului de mai jos . T ipul ac tivităţii s e va îns crie într -o linie distinctă s ub forma: „Seminar:”, „L aborato r:”, „P roiect:” ş i/sau
„P rac tică:”.
11
C el puţin un titlu trebuie s ă aparţină c olectivului disciplinei.

organelor de masini;

evaluare distribuita NED va fi NED = 0,5(ED1 +

2.Asimilarea si posibilitatea de

ED2)

reproducere a unor aspecte
analitice importante.
3.Capacitatea de
asimilare/reproducere grafica
a unor scheme cinematice,
constructive etc.
10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

1.Cunoasterea lucrarii

Testatea cunoasterii lucrarii cu un test grila cu

practice (continut teoretic,

10 intrebari (N1), verificarea referatului tip

compunere instalatii, mersul

completat (N2), nota finala pe lucrare

lucrarii, prelucrarea datelor

NLj=0.5(N1+N2) si N!,2 5 Nota finala

experimentale)

semestriala la laborator ” NL” este media

2. Completarea unui referat tip,

aritmetica NL=NLj /j  5

0,4

cu date tehnice, tabele cu
valori prelevate (masurate),
valori prelucrate, grafice,
concluzii.
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Pentru evaluarile din curs, conditia minima de promovare a oricarui test este: un subiect teoretic (din doua) tratat de nota minima
”7” sau mai mare, iar la subiectul grafic, punctajul cumulat din cele 5 subpuncte grafice (max. 10 pct.), sa fie  5.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.11.2013

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

A vizarea este precedată de dis cutarea punctului de vedere al board - ului de c are aparţine programul de s tudiu c u privire la fiş a disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI 1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ă mânt superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul 3

Mecanica /

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industriala/130

1.5 Ciclul de studii

licenta

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia constructiilor de masini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

ORGANE DE MASINI II

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Conf.dr.ing. Francisc Ioanovici

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Conf.dr.ing. Francisc Ioanovici

2.4 Anul de studiu6

6

III

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Numă r de ore pe s ă ptă mână
3.4 Total ore din planul de învăţ ă mânt

4 , din care:
56

, din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i noti ţ e

ore
28

Documentare suplimentar ă în bibliotec ă , pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren
Pregă tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

20

Tutoriat
Examină ri

8

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru 7

116

3.9 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul c ores punde Fiş ei D is c iplinei promovată prin O M E C T S 5 7 0 3 /1 8 .1 2 .2 0 1 1 (A nexa3 ).
2 Se îns c rie numele fac ultăţii care gestionează programul de s tudiu c ăruia îi aparţine dis ciplina .
3 Se îns c rie numele departamentului căruia i- a fos t încredinţată s usţinerea disciplinei ş i de c are aparţine titularul c ursului.
4 Se îns c rie c odul prevăzut în H G nr. 4 9 3/17.0 7.2013.
5
P rin ac tivităţi aplicative s e înţeleg ac tivităţile de: s eminar (S) / laborator (L ) / pro iec t (P ) / prac tic ă (P r).
6
A nul de s tudii la c are es te prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7
Se obţine prin îns umarea numărului de ore de la punc tele 3 .4 şi 3 .7 .

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului



5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

Disciplina OM, contribuie in proportie de 60-70 % la dezvoltarea competentelor profesionale prin
asimilarea cunostintelor referitoare la conceptia/funcţionalitatea/calculul ingineresc organologic
specific pentru organelele de masini de uz general, si in proportie de 30-40% la dezvoltarea
competenţelor/abilitatilor privind capacitatea de a utiliza si adapta tehnologiile informatice
generale si/sau specifice (ptr. Documentare generala, consultarea si utilizarea standardelor
nationale si internationale, cataloagelor, prospectelor si fiselor tehnice de produs, calcul
organologic (algoritmic) ingineresc, clasic si/sau automat, grafică industriala (desen tehnic) şi
procesare de text la redactarea memoriilor de prezentare, de calcul etc.).




Competenţ e
transversale


Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea
unei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă în rezolvarea problemelor si
luarea deciziilor

Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi;
utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie
europeană.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Prin aplicarea concretă, asupra componentelor/pieselor de maşini consacrate,
a principiilor şi legilor generale studiate anterior (Mecanica, Rezistenţa
materialelor, Mecanisme, Tehnologie, Materiale etc.) se asigură, pe de o parte,
validarea acestora, precum şi, pe de altă parte, o bază de cunostinte
organologice de inginerie mecanică aplicativă, indispensabilă abordării şi
înţelegerii corecte a disciplinelor de specialitate, ulterioare, din aria curriculara
a specializarii
In cadrul cursului se oferă studenţilor cunostinţe de bază referitoare la concepţia
şi funcţionalitatea componentelor de maşini în corelaţie cu destinaţia/rolul
functional al acestora, durata de viaţă, preţul şi interacţiunea cu mediul
ambiant. Se dezvoltă, totodată, deprinderi cu privire la selectia judicioasă a
materialelor ingineresti în corelaţie optimă cu cerinţele funcţionale mecanice,
tehnologice şi economice ale componentelor de maşini.


Disciplina îşi propune, printr-o abordare unitară, prezentarea celor mai
importante repere anatomice ale maşinilor şi echipamentelor (organe de
maşini), studiate individual sau pe grupe, în capitole separate. Se urmăreşte
consolidarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte morfologia, procesele
funcţionale caracteristice şi metodologiile de calcul ingineresc ale acestora,
respectiv alegerea judicioasă, urmată de verificările minime necesare, în cazul

8 A s pectul c ompetenţelor profesionale ş i c ompetenţelor transversale va fi tratat c f. M etodologiei O MECTS 5 703/18.12.2 011. Se vor prelua
c ompetenţele c are s unt precizate în Registrul N aţional al C alificărilor din Î nvăţământul Superior RNCIS
(http://www.rnc is .ro/portal/page?_pageid=1 17,70218&_dad=portal&_schema=PO RTAL) pentru domeniul de s tudiu de la pc t. 1 .4 ş i programul de
s tudii de la pc t. 1 .6 din ac eastă fiş ă, la c are participă disciplina.

pieselor tipizate si/sau standardizate. Se dezvoltă, simultan, şi deprinderi
privind modul de lucru cu standardele/cataloagele de firmă şi utilizarea
acestora în rezolvarea unor probleme ingineresti, diverse.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Numă r de ore

Arbori, axe, osii

4

Metode de predare
Clasic, academic, prin
expunere libera, folosind

Lagare cu alunecare
Lagare cu rostogolire(rulmenti)

creta si tabla pentru

4

scheme sinoptice,

6

scheme bloc, scheme
cinematice,

Cuplaje mecanice

detalii/schite explicative

4

2D, respectiv pentru
toate dezvoltarile

Organe de masini pentru rezemari elastice (Arcuri)

analitice (relatii de

4

calcul, deduceri,
demonstratii etc.) ale

Asamblari mecanice (imbinari)

Bibliografie9

6

cursului.

1. Mădăras L., Ioanovici Fr., Argeşanu V., Jula M. – Organe de maşini, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2005.

2. Ioanovici Fr., Fenchea M. – Organe de maşini, Bazele proiectării constructive, Ed. Oriz. Univ.,Timişoara, 2003
3.Gheorghiu N., col. aut. – Tehnici experimentale pentru Organe de maşini, Ed. Mirton, Timişoara, 1999.
4. Ioanovici Fr., Militaru R., Dehelean N. – Organe de masini, Elemente constructive si functionale – Ghid practic pentru testarea
cunostintelor, Ed. Eurostampa , Timisoara, 2013
8.2 Activităţ i aplicative10
Lucrari practice de laborator (ex. Momentul de insurubare si coeficientii

Numă r de ore

Metode de predare

14

de frecare la imbinarile prin suruburi, Pierderile prin frecare ale
lagarelor cu rostogolire, Studiul caracteristicilor functionale ale

9

C el puţin un titlu trebuie s ă aparţină c olectivului di sciplinei iar c el puţin 3 titluri trebuie s ă s e refere la luc rări relevante pentru disciplină, de
c irc ulaţie naţională ş i internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
T ipurile de ac tivităţi aplicative s unt c ele precizate în nota de s ubs ol 5 . D acă discipl ina c onţine mai multe tipuri de ac tivităţi aplicative atunci ele s e
trec c ons ecutiv în liniile tabelului de mai jos . T ipul ac tivităţii s e va îns crie într -o linie distinctă s ub forma: „Seminar:”, „L aborator:”, „P roiect:” ş i/sau
„P rac tică:”.

cuplajelor elastice, Chei dinamometrice si limitative, Montaje
caracteristice cu rulmenti - solutii constructive, etc.)
Proiect (studiu de caz) avand tema: Transmisie mecanica cu element

14

intermediar flexibil destinata antrenarii mecanice a unui consumator
cu parametrii impusi.

Bibliografie11

1.Gheorghiu N., Ioanovici Fr., + col. aut. – Tehnici experimentale pentru Organe de maşini, Ed. Mirton, Timişoara,
1999.
2.Dreucean A., Ionescu N. _ Transmisii cu element intermedial flexibil tip curea, Editura Solness, Timisoara, 1999
3.

Ioanovici Fr., Fenchea M. – Organe de maşini, Bazele proiectării constructive, Ed. Oriz. Univ.,Timişoara, 2003

4. Ioanovici Fr., Militaru R., Dehelean

N. – Organe de masini, Elemente constructive si functionale – Ghid practic pentru testarea

cunostintelor, Ed. Eurostampa , Timisoara, 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


epistemice,

Implicita, in raport cu mediul industrial, avand in vedere: obiectivele, continuturile, locul si caracterul disciplinei de ”cultura tehnica
generala”, in aria curiculara

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
1.Cunoasterea/asimilarea
notiunilor privind aspectele
constructie si functionale ale

10.4 Curs

organelor de masini;
2.Asimilarea si posibilitatea de
reproducere a unor aspecte
analitice importante.
3.Capacitatea de

11

C el puţin un titlu trebuie s ă aparţină c olectivului disciplinei.

10.2 Metode de evaluare
Evaluare prin examen scris, compus din 3
subiecte , conform criteriilor enuntate.

10.3 Pondere din
nota final ă
0,6

asimilare/reproducere grafica
a unor scheme cinematice,
constructive etc.
10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

1.Cunoasterea lucrarii

Testatea cunoasterii lucrarii cu un test grila cu

practice (continut teoretic,

10 intrebari (N1), verificarea referatului tip

compunere instalatii, mersul

completat (N2), nota finala pe lucrare

lucrarii, prelucrarea datelor

NLj=0.5(N1+N2) si N!,2 5 Nota finala

experimentale)

semestriala la laborator ” NL” este media

2. Completarea unui referat tip,

aritmetica NL= NLj /j  5

0,2

cu date tehnice, tabele cu
valori prelevate (masurate),
valori prelucrate, grafice,
concluzii.
P:
Pr: Evaluare a elaborarii

: Evaluare a activitatii ritmice, pe parcursul

ritmice, in etape, a lucrarii

sedintelor, cu 4 notari, doua pentru calcul si

(calcul si elemente grafice)

doua pentru grafica (Nap – pondere 0,6).Notare

Evaluarea efortului de

suplimentara pentru procesarea integrala si

finalizare (procesare) si

sustinere publica (Nsust – pondere 0,4)

sustinere publica

NP= 0,6 Nap + 0,4 Nsust

0,2

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Pentru examen din materia predata la curs, conditia minima de promovare este: un subiect teoretic (din doua) tratat de nota
minima ”7” sau mai mare, iar la subiectul grafic, punctajul cumulat din cele 5 subpuncte grafice (max. 10 pct.), sa fie  5.



Nota NE  5 .



La aplicatii, L sau P, conditia de minim vizeaza ca punctajele NLsi NP  5



Nota finala este o sinteza ponderata conform metodologiei unice pe UPT, cu ponderile 0,6 si 0,4.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.11.2013

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

A vizarea este precedată de dis cutarea punctului de vedere al board - ului de c are aparţine programul de s tudiu c u privire la fiş a disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timișoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/Ingineria Materialelor și Fabricației

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcțiilor de mașini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Procese și echipamente de fabricație

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. dr. ing. George Drăghici

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

S.L. dr. ing. Adrian But

2.4 Anul de studiu6

II

IV

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

22

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

6

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

22

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru7

112

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

 C4.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea diferitelor tipuri de procese tehnologice de
fabricare specifice specializării de licență;

 C4.3. Aplicarea de principii și metode de bază pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricare, pe mașini
clasice și/sau CNC cu date de intrare bine definite, în condiții de asistenta calificată;

 C4.5 Elaborarea de proiecte profesionale de procese tehnologice de fabricare specifice tehnologiei
construcțiilor de mașini, inclusiv utilizând programe CAM specifice ;

 C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea diferitelor tipuri de echipamente tehnologice
de fabricare și a elementelor de logistică industrială specifice tehnologiei construcțiilor de mașini;

 C6.1. Definirea conceptelor, teoriilor,

metodelor și principiilor de bază privind planificarea, gestionarea și

exploatarea proceselor și sistemelor de fabricare, precum și inspecția produselor;
 C6.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea problemelor care apar în planificarea,
gestionarea și exploatarea proceselor și sistemelor de fabricare pe mașini clasice și/sau CNC, precum și în
asigurarea calității și în inspecția produselor.
Competenţ e
transversale

 CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer, și executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții
de autonomie restrânsă și asistenta calificată. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a
aplicabilității practice, a evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor.
 CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice;
Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și
multiculturalității și îmbunătățirea continuă a propriei activități.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare
 Utilizarea cunoștințelor, aplicarea de principii și metode de bază pentru proiectarea proceselor

7.2 Obiectivele specifice

tehnologice de fabricare, pe mașini clasice și/sau CNC, planificarea, gestionarea și
exploatarea proceselor și sistemelor de fabricare, precum și inspecția produselor

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Procese și echipamente de industrializare a produselor: Motor

Număr de ore
8

pneumatic. Street carver. Etrier de frână. ATV. Cilindru de frână

completă pe MU-CNC. Prelucrarea cu viteze ridicate. Fabricarea
motoarelor cu ardere internă. Fabricarea rulmenților. Fabricarea
rapidă. Tehnologii și echipamente neconvenționale

8

PowerPoint, video,
animații. Suport de curs

.
2. Procese și echipamente de fabricație speciale: Prelucrarea

Metode de predare

15

în format electronic
disponibil pe Google
Drive și pe CD.

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

3. Procese și echipamente de asamblare a produsului: Metode de

5

asamblare. Tipuri de asamblare. End of Life. .

Bibliografie9
1. Drăghici G., Tehnologia fabricării produselor, Editura Politehnica, Timișoara, 2010
2. But A., Mașini și sisteme avansate de prelucrare, Editura Politehnica, Timișoara, 2009

3. Neagu C. ș. a. – Tehnologia construcțiilor de mașini, vol. I, II, Matrix ROM, București, 2002
4. Gyenge Cs., Frățilă D. – Ingineria fabricației, UT Cluj-Napoca, 2004
5. Boothroyd G., Assembly Automation and Product Design, Second Edition (Manufacturing Engineering and Materials
Processing), CRC Press, Taylor & Francis Group, NW, 2005

8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Influența comenzii numerice asupra construcției MU

2

Exploatarea și programarea centrului de prelucrare vertical CNC
prin frezare MINIMILL

4

Exploatarea și programarea strungului cu comandă numerică SL-10
THL

4

Elaborarea program e– cod maşina pentru un reper complex programare asistată - utilizare

18

Metode de predare
Resurse hardware și
software, mașini
unelte CNC,
simulatoare CNC.

Bibliografie11
1. Drăghici G., Tehnologia fabricării produselor, Editura Politehnica, Timișoara, 2010
2. But A., Mașini și sisteme avansate de prelucrare, Editura Politehnica Timișoara, 2009

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Dobândirea cunoștințelor

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Examinare în scris pe bază de subiecte tip grilă,

aplicative referitoare la

67%

chestionar și aplicații

conținutul cursului
10.5 Activităţ i aplicative

S:
L: Dobândirea cunoștințelor
aplicative referitoare la

Evaluarea cunoştinţelor dobândite pe parcurs
prin participarea la activităţile de laborator

33%

conținutul cursului
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Proiectarea corectă a unui proces tehnologic de fabricaţie a unei piese, de complexitate medie, pe maşini CNC, în condiţiile
unor date impuse

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.01.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

Mecanica si Rezistenta Materialelor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Rezistenta Materialelor

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Faur

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5
2.4 Anul de studiu6

2

As. Dr. Ing. Cristian Nes

2.5 Semestrul

3

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

4 , din care:

3.2 curs

2

56 , din care:

3.5 curs

28

3.3 seminar/laborator/
proiect/practică
3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

1/1/0/0
28
ore
7
4

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

14

Tutoriat

4

Examinări

4

Alte activităţ i consultatii

23

Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

112
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Analiză Matematică, Matematici speciale, Matematică asistată de calculator, Fizică,
Chimie generală, Algebră, Desen Tehnic şi infografică, Fundamente de mecanica,

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

Ştiinţa materialelor I, Tehnologia materialelor I


4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)



5.1 de desfăşurare a cursului

Sala incapatoare, luminoasa, cu tabla corespunzatoare si dotata cu sistem proectie
multimedia;

 Interzise convorbirile telefonice si părăsirea de către studenti a săliide curs în vederea
preluării apelurilor telefonice personale; interzisa întârzierea studentilor la curs si
seminar/laborator întrucât aceasta se dovedeste disructivă la adresa procesului
educational;
5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale



8

Competenţ e
transversale



Asocierea cunostinţelor, principiilor şi a metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu
reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice
Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare

Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor
profesionale în condiţii de autonomie restransă şi de asistenţă calificată. Promovarea
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluarii şi
autoevaluarii, în luarea deciziilor.


7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Disciplina tehnica de cultura generala, de importanta vitala in formarea inginerului mecanic cu
o contributie procentuala de peste 70% la cultivarea liniilor de compententa
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Insusirea notiunilor fundamentale teoretice pentru abordarea situatiilor practice (probleme
concrete); deprinderea bazelor calculului sitemelor mecanice; insusirea cunostintelor avansate
de mecanicaa solidului deformabil; realizarea de simulari ale solicitarilor pentru structuri.
 Se urmareste dobandirea de deprinderi privind incercarile materialelor in vederea determinarii
caracteristicilor mecanice si elastice precum si determinarea prin metode experimentale a starii

7.2 Obiectivele specifice

de tensiune si deformatie pentru structurile mecanice
 Dezvoltarea abilitatilor de calcul in vederea dimenionarii, calculului incarcarilor capabile si
verificarii structurilor de rezistenta din conditii de rezistenta si/sau rigiditate cu respectarea
criteriului ecomie de material

8

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni introductive (Schematizări în RM; Probleme specifice;Ipoteze de

Număr de ore
6

Metode de predare
1. Prelegeri cu scrierea

calcul; Metoda secţiunilor-eforturi; Definirea tensorilor tensiune şi

pe tabla a relatiilor de

deformaţie; Diagrame de eforturi)

calcul si reprezentarea

Caracteristici geometrice de ordin superior (Definiţii, unităţi de măsură,

4

geometrica schemelor

Variaţia momentelor de inerţie în raport cu axe paralele; Variaţia

de calcul utilizate.

momentelor de inerţie în raport cu un sistem de axe rotite)

2. Prezentarea in sistem

Solicitarea axială (Întinderea şi compresiunea barelor drepte;Bare de

4

egală rezistenţă; Sisteme static nedeterminate; Curba caracteristica

videoproietii a lectiilor
de curs.

a otelului de uz genera; Fenomenul de concentrare al tensiuilor)
Încovoierea grinzilor drepte (Formula lui Navier, Tensiuni tangenţiale la

multimedia cu

6

încovoiere, Grinzi de egală rezistenţă, Lunecare longitudinală
impiedicata, Calcul deformatiilor la incovoiere-ecuatia diferentiala
a fibrei medii deformate, metoda dublei integrari.)
Forfecarea pieselor de grosime mică (Tensiuni şi deformaţii laforfecare;

4

Calculul îmbinărilor nituite; Calculul îmbinărilor sudate; Calculul la
strivire; Calculul imbinarilor demontabile)
Răsucirea barelor drepte (Calculul barelor de secţiune circulară si

4

necirculara, Calculul barelor dublu conexe; Sisteme static
nedeterminate)

Bibliografie9
1.Faur N. Mecanica Materialor, Editura Politehnica, 2005,
2. Sava, M., Rezistenta materialelor.Solicitari simple Editura Politehnica, Timisoara, 2008
3. I.Dumitru, N.Neguţ, Elemente de elasticitate, plasticitate şi rezistenţa materialelor. Ed.Politehnica 2003
4. Neguţ, N., Rezistenţa materialelor, Teorie si aplicaţii, Ed. Politehnica, Timisoara, 2003
5. Gere J., Timosenko S.P., Mechanics of materials, Second Edition Books /Cole Engeeniring Division Monterey California

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Diagrame de eforturi.

3 seminar

Caracteristici geometrice

Metode de predare
lucrul în grup

2 seminar

Calculul de rezistenţă la incovoiere

3 seminar

Calculul de rezistenţă la solicitări de tractiune axiala

2 seminar

Calculul îmbinărilor nituite/sudate

2 seminar

Calculul de rezistenţă la torsiune

2 seminar

Norme de tehnica securităţii muncii

2 laborator

Încercarea la tracţiune şi compresiune - oţel de uz general şi fonta

4 laborator

lucrul în grup
lucrul în grup
lucrul în echipe mici
lucrul în echipe mici

Încercarea la tracţiune – oţel aliat; Determinarea caracteristicilor
mecanice ale unui oţel aliat .
Încercarea la forfecare a sârmelor: Incecarea de rezilienta; Încercarea la

10 laborator

torsiune a barelor circulare; Recuperare lucrari, Evaluare cunostinte
laborator
Bibliografie11
1. Faur N., Mecanica Materialor, Editura Politehnica, 2005,
2. Dobre,I.,ş.a., Lucrări de laborator de rezistenţa materialelor, Lito IP Traian Vuia Timişoara, 1989

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


1. Mechanical Engineering at Sheffield University, UK; http://www.sheffield.ac.uk/mecheng; 15.04.2011;



2. Mechanical Engineering Berkeley, University of California, USA
http://sis.berkeley.edu/catalog/gcc_list_crse_reqp_dept_name=Mechanical+Engineering&amp;p_dept_cd=MEC+ENG ;
12.05.2011.;



3. Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, Leicestershire, UK;
http://www.lboro.ac.uk/departments/mm/ ; 10.04.200

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Dovedirea prin modul de

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Examen scris; 2 examinatori interni; 5 subiecte

rezolvare a subiectelor de

(2 de teorie şi 3 probleme); -Promovarea unei

examen a capacitatii de

părţi (teorie sau problemă) este recunoscută

intelegere si aplicare corecta

până la încheierea situaţiei

a metodelor de evaluare a
starii de tensiune si deformatie

10

Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

din elementele de rezistenta
supuse analizei
10.5 Activităţ i aplicative

S: Evaluarea capacitatii de
rezolvarea de probleme

Răspunsuri la seminar, lucrări de control,
lucrare de casă

concrete in vederea obtinerii
unor rezultate corecte prin
calcule individuale
L:

Evaluararea capacitatii de

Verificare permanentă; Test scris de verificare

intelegere a principiilor folosite

a conţinutului şi desfăşurării lucrării de

in determinarea proprietatilor

laborator; nota finală înglobând şi o verificare

mecanice si elastice ale

finală

materialelor, achizitia de date
si prelucarea datelor
experimentale precum si
interpretarea rezultaelor
obtinute.
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


pentru nota 5 la EXAMEN: obţinerea mediei 5 atât la teorie cât şi la probleme; obligatoriu, obţinerea notei 5 la cel puţin 2
probleme; obţinerea punctelor de credit este condiţionată de obţinerea notei 5 la activitatea dintimpul semestrului (activitate
laborator, 3 lucrări de control, activitate seminar, prezenţă curs şi seminar

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

14.02.2015

Director de departament

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)

Decan
(semnătura)

25.02.2015
…………………….………

12

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Rezistenţa Materialelor II

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

S.l. Dr.ing. Marcela SAVA

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

S.l. Dr.ing. Marcela SAVA

2.4 Anul de studiu6

2

2

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

5 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

3

70 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

42

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

25

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

11

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

25

Tutoriat
Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

63

3.8 Total ore pe semestru7

133

3.9 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Analiză Matematică, Matematici speciale, Desen tehnic, Mecanică, Ştiinţa materialelor I
şi II, Rezistenţa Materialelor I

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7



4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza

8

Competenţ e

cunoştinţelor din stiintele fundamentale



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei


 Rezistenţa materialelor este o disciplina de cultură tehnică generală prin care se transmit

7.2 Obiectivele specifice

cele mai importante cunoştiinţe legate de calculele de rezistenţă ale structurilor. Partea a doua
a cursului de rezistenţa materialelor abordează calculul solicitărilor compuse, preum şi calculul
la flambaj şi la solicitări dinamice prin şoc şi oboseala..

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Solicitări compuse

6

Metode energetice pentru calculul deformaţiilor

4

Sisteme static nedeterminate

6

Flambajul barelor drepte

4

Solicitari dinamice

4

Calculul la solicitări variabile

8

Număr de ore

Metode de predare

4

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9 1. Dumitru I., Faur N., Elemente de calcul si aplicatii in Rezistenta Materialelor, Ed. Politehnica Timisoara 1999
2. I.Dumitru, N.Neguţ, Elemente de elasticitate, plasticitate şi rezistenţa materialelor. Ed.Politehnica 2003
3. Tripa,P., Hluşcu,M, Rezistenţa materialelor, Noţiuni fundamentale şi aplicaţii, Vol.II, Ed.Mirton, 2007
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Seminar - Calculul de rezistenţă la solicitări compuse

10

Seminar - Calculul deformaţiilor prin metode energetice, Calculul

10

Metode de predare

sistemelor static nedeterminate
Seminar - Calculul la flambaj si solicitari dinamice
Laborator - Determinarea experimentală a deformaţiilor la încovoiere

8
14

oblică
Măsurarea deformaţiilor prin tensometrie electrică rezistivă
Determinarea experimentală a forţei critice de flambaj
Incercarea de incovoiere prin şoc
Determinarea coeficientului teoretic de concentrarea tensiunilor prin
fotoelasticimetrie
Recuperari

Bibliografie11 1. Dumitru I., Faur N., Elemente de calcul si aplicatii in Rezistenta Materialelor, Ed. Politehnica Timisoara 1999
2. I.Dumitru, N.Neguţ, Elemente de elasticitate, plasticitate şi rezistenţa materialelor. Ed.Politehnica 2003
3. Tripa,P., Hluşcu,M, Rezistenţa materialelor, Noţiuni fundamentale şi aplicaţii, Vol.II, Ed.Mirton, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Examen Scris

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
Examen scris: - 2 examinatori interni; - la

10.3 Pondere din
nota finală
Obţinerea punctelor

examen 5 subiecte (2 de teorie şi 3 probleme);

de credit este

-pentru nota 5 la EXAMEN: obţinerea mediei 5.

condiţionată de

Obligatoriu obţinerea notei 5 la cel puţin 2

obţinerea notei 5 la

probleme. Promovarea unei părţi (teorie sau

activitatea din timpul

problemă) este recunoscută până la încheierea

semestrului (activitate

situaţiei pe anul respectiv.

laborator, 2 lucrări de
control, activitate
seminar, prezenţă
curs şi seminar)

10.5 Activităţ i aplicative

S:

Teste

Ponderea activităţii
din timpul semestrului
este de 33% din nota
finală de obţinere a
creditelor.

L:

Teste

Ponderea activităţii din
timpul semestrului
este de 33% din nota
finală de obţinere a
creditelor.

P:
Pr:

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Institut ia de învat amânt superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanica/ IMF

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

TCM/170

1.5 Ciclul de studii

Licent a

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

TCM/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

2.2 Titularul activitat ilor de curs

SL.DR.ING ADRIAN BUT

2.3 Titularul activitat ilor aplicative5

SL.DR.ING ADRIAN BUT

2.4 Anul de studiu6

I

IV

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

EX

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Numar de ore pe saptamâna

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practica

2

3.4 Total ore din planul de învat amânt

4 , din care:

3.5 curs

2

3.6 activitat i aplicative

2

3.7 Distribut ia fondului de timp pentru activitat i individuale asociate disciplinei
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notit e

2

Documentare suplimentara în biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren

2

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri

2

Examinari

4
*

Toţal ore acţiviţaţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numarul de crediţe

4
56
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competent e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

6
7

4

Tutoriat

Alte activitat i

5

ore

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfasurare a cursului



5.2 de desfasurare a activitat ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competent e



profesionale8

Competent e



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei



7.2 Obiectivele specifice



8. Conţinuturi
8.1 Curs

Clasificarea echipamentelor numerice. Influenta comenzii
numerice asupra constructiei MU.
Sisteme flxibile de fabricatie-clasificare
Sistemul informational la masini-unelte cu comanda
numerica
Sisteme CIM
Limbajul de programare al echipamentului numeric
. Structura echipamentului de comanda numerica
Exemple de programe pentru piese executate pe centre de
prelucrare prin strunjire CNC
Exemple de programe pentru piese executate pe centre de
prelucrare prin frezare
Programarea asistata de calculator a masinilor unelte cu
comanda numerica

8

Numar de ore

Metode de predare

2
2
2
2
2
2
4
4
4

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Optimizari in prelucrarea pieselor pe masini unelte CNC
Tactul liniilor flexibile de fabricatie

4
2
2
2
2

Bibliografie9

8.2 Activitat i aplicative10

Norme de protectie a muncii in laboratoarele de masiniunelte cu comanda numerica

Constructia, reglarea si intretinerea centrelor de
prelucrare prin strunjire
Constructia functionarea si reglarea centrului de
prelucrare vertical prin frezare
Sisteme de control
Definirea si calcularea parametrilor tehnologici de baza
la strunjire
Programarea MUCN utilizand cicluri de prelucrare la
strunjire
Programarea pieselor pe centre de prelucrare prin frezare
aplicatie 1
Programarea asistata a pieselor pe centre de prelucrare
prin frezare aplicatie 2
Optimizari pe centre de prelucrare

Numar de ore

Metode de predare

2

2
2
2
4
4
4
4
4

Bibliografie11

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Tehnologia materialelor

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Olariu Mircea

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Olariu Mircea

2.4 Anul de studiu6

2

1

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4.5 , din care:

3.2 curs

2.5

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

63 , din care:

3.5 curs

35

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

25

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

11

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

25

Tutoriat
Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

63
126
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e

 Fiind o disciplină de cultură tehnică generală, sunt necesare a fi studiate doar discipline

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

generaliste ca matematica, fizica şi chimia.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

8

Competenţ e
transversale

 Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza
cunoştinţelor din stiintele fundamentale

 Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea
spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi
multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Este o disciplină de cultură tehnică generală ce urmăreşte familiarizarea studenţilor cu
elaborarea materialelor metalice şi nemetalice şi cu prelucrare a lor. Sunt abordate, atât

7.1 Obiectivul general al disciplinei

metodele şi procedeele convenţionale, clasice, cât şi noile metode şi procedee de prelucrare
dimensională, neconvenţionale

7.2 Obiectivele specifice



8. Conţinuturi
8.1 Curs
Probleme generale ale procesului de producţie
Elaborarea materialelor metalice

6
6

Prelucrarea dimensională a materialelor metalice prin deformare plastică

5

Prelucrarea prin agregare de pulberi

2

Prelucrarea materialelor prin eroziune

6

Prelucrarea materialelor nemetalice

Metode de predare

2

Prelucrarea dimensională a materialelor metalice prin turnare

Sudarea materialelor metalice

8

Număr de ore

4
1.5

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9 1. Nanu, Aurel, Tehnolgia materialelor, Editura Didactică ş iPedagogică, Bucureşti, 1983
2. Herman, Richard, Tehnologia materialelor, Editura Politehnica, Timişoara, 2009, 2010
3. Nanu, Aurel ş.a., Tratat de tehnologii neconvenţionale, Editura Augusta, Timişoara, 2002-2006
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Elaborarea şi turnarea materialelor metalice

10

Deformarea plastică a materialelor metalice

8

Prelucrarea materialelor prin eroziune

6

Sudarea materialelor metalice

Metode de predare

4

Bibliografie11 1. Nanu, Aurel, Tehnolgia materialelor, Editura Didactică ş iPedagogică, Bucureşti, 1983
2. Herman, Richard, Tehnologia materialelor, Editura Politehnica, Timişoara, 2009, 2010
3. Nanu, Aurel ş.a., Tratat de tehnologii neconvenţionale, Editura Augusta, Timişoara, 2002-2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

9

10.1 Criterii de evaluare
Examen Scris

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Nota finală este media aritmetică dintre nota de

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

la examen şi nota de la activitatea pe parcurs.
Nota de la activitatea pe parcurs are la bază
media de la laborator, la care se adaugă sau se
scad, unul sau două puncte, în funcţie de
prezenţa de la curs. Forma de evaluare este
examenul scris. Nota de la examen este media
aritmetică a celor trei subiecte, dacă toate cele
trei sunt apreciate cu note de trecere.
10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:
P:
Pr:

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Institut ia de învat amânt superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanica/ IMF

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

TCM/170

1.5 Ciclul de studii

Licent a

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

TCM/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

TEHNOLOGII PE MASINI CU COMENZI NUMERICE

2.2 Titularul activitat ilor de curs

SL.DR.ING ADRIAN BUT

2.3 Titularul activitat ilor aplicative5

SL.DR.ING ADRIAN BUT

2.4 Anul de studiu6

I

IV

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

EX

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Numar de ore pe saptamâna

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practica

2

3.4 Total ore din planul de învat amânt

4 , din care:

3.5 curs

2

3.6 activitat i aplicative

2

3.7 Distribut ia fondului de timp pentru activitat i individuale asociate disciplinei
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notit e

2

Documentare suplimentara în biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren

2

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri

2

Examinari

4
*

Toţal ore acţiviţaţi individuale
3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numarul de crediţe

4
56
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 curs de scule aschietoare, curs de bazele tehnologiilor prin aschiere

4.2 de competent e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

6
7

4

Tutoriat

Alte activitat i

5

ore

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfasurare a cursului



5.2 de desfasurare a activitat ilor practice

 protectia munci, baze de strunjire si frezare

6. Competenţe specifice acumulate
Competent e

 operarea si programarea masinilor unelte cu comanda numerica

profesionale8

Competent e



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 de asimilare si implementare a tehnologiilor de varf
 imbinarea abilitatilor practice cu cele de operare si utilizare a calculatoarelor in procesele
industriale

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Clasificarea echipamentelor numerice. Influenta comenzii
numerice asupra constructiei MU.
Sisteme de coordonate ale MUCN.
Sistemul informational la masini-unelte cu comanda
numerica
Coduri G,M Etapele de baza in programarea numerica
Limbajul de programare al echipamentului numeric
. Structura echipamentului de comanda numerica

8

Numar de ore

Metode de predare

2
2
2
2
2
2

Exemple de programe pentru piese executate pe strung CNC

4

Exemple de programe pentru piese executate pe centre de
prelucrare prin frezare
Programarea asistata de calculator a masinilor unelte cu
comanda numerica

4
4

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Optimizari in prelucrarea pieselor pe masini unelte CNC
Interpolare si interpolatoare

4
2
2
2
2

Bibliografie9

8.2 Activitat i aplicative10

Numar de ore

Norme de protectie a muncii in laboratoarele de masiniunelte cu comanda numerica

2

Constructia, reglarea si intretinerea strungului cu
comanda numerica
Constructia functionarea si reglarea centrului de
prelucrare vertical prin frezare
Instructiuni de baza in programarea masinilor unelte cu
comanda numerica -go, g1, programare absoluta/
programare incrementala,G40, G41, G42
Definirea si calcularea parametrilor tehnologici de baza
la strunjire
Programarea MUCN utilizand cicluri de prelucrare la
strunjire
Programarea pieselor pe centre de prelucrare prin frezare
aplicatie 1
Programarea asistata a pieselor pe centre de prelucrare
prin frezare aplicatie 2
Operarea pe masini unelte cu comanda numerica

2

Metode de predare

2
2

4
4
4
4
4

Bibliografie11

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

NOTA LA EXAMEN + NOTA

10.4 Curs

TEORIE+ TESTE APLICATIVE

LA ACTIVITATI PRACTICE

10.5 Activitat i aplicative

10.3 Pondere din
nota finala
50% TEORIE+50 %
APLICATII

S:
L:

TESTE +TEME

TESTE ASISTATE DE CALCULATOR

40% TEORIE+60 %
APLICATII 5

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performant a (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Daţa compleţarii

Titular de curs

Tiţular acţiviţaţi aplicaţive

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

11.02.2015

Director de departament

12

Daţa avizarii în Consiliul Faculţaţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timișoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/Ingineria Materialelor și Fabricației

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcțiilor de mașini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Tehnologia construcției de mașini

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. dr. ing. George Drăghici

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

S.L. dr. ing. Cristian Cosma

2.4 Anul de studiu6

I

IV

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

22

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

6

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

22

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru7

112

3.9 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţ e



1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice



6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale8

 C4.1. Descrierea teoriilor, metodelor și principiilor fundamentale ale proiectării proceselor tehnologice specifice
specializării de licență;

 C4.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea diferitelor tipuri de procese tehnologice de
fabricare specifice specializării de licență;

 C4.3. Aplicarea de principii și metode de bază pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricare, pe mașini
clasice și/sau CNC cu date de intrare bine definite, în condiții de asistenta calificată;

 C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea diferitelor tipuri de echipamente tehnologice
de fabricare și a elementelor de logistică industrială specifice tehnologiei construcțiilor de mașini;

 C6.1. Definirea conceptelor, teoriilor,

metodelor și principiilor de bază privind planificarea, gestionarea și

exploatarea proceselor și sistemelor de fabricare, precum și inspecția produselor;
 C6.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea problemelor care apar în planificarea,
gestionarea și exploatarea proceselor și sistemelor de fabricare pe mașini clasice și/sau CNC, precum și în
asigurarea calității și în inspecția produselor.
Competenţ e
transversale

 CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer, și executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții
de autonomie restrânsă și asistenta calificată. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a
aplicabilității practice, a evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor.
 CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice;
Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și
multiculturalității și îmbunătățirea continuă a propriei activități.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Proiectarea proceselor tehnologice de fabricare
 Utilizarea cunoștințelor, aplicarea de principii și metode de bază pentru proiectarea proceselor

7.2 Obiectivele specifice

tehnologice de fabricare, pe mașini clasice și/sau CNC, planificarea, gestionarea și
exploatarea proceselor și sistemelor de fabricare, precum și inspecția produselor

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Procese industriale: Procesul de producție. Procesul de fabricație.

Număr de ore
4

materialului. Analiza prelucrabilității suprafețelor.

8

PowerPoint, video,
animații. Suport de curs

Procesul de prelucrare.
2. Analiza desenului de definire a piesei: Analiza prelucrabilității

Metode de predare

4

în format electronic
disponibil pe Google

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

3. Alegerea semifabricatului: Alegerea metodei și procedeului de

Drive și pe CD.

2

elaborare a semifabricatului. Proiectarea semifabricatului.
4. Elaborarea procesului de fabricație a piesei: Procese de fabricație tip.

12

Stabilirea proceselor elementare de prelucrare a entităților piesei.
Alegerea sistemului tehnologic. Prinderea piesei. Structurarea și
ordonarea procesului de fabricație a piesei.
5. Calculul adaosurilor de prelucrare și a dimensiunilor intermediare.

4

Simularea prelucrării piesei.
6. Pregătirea fabricației. Stabilirea regimului de așchiere. Determinarea

2

timpului de prelucrare. Calculul costului de prelucrare al piesei.
Întocmirea documentației tehnologice.

Bibliografie9
1. Drăghici G., Concepția proceselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica, Timișoara, 2005
2. Drăghici G., Tehnologia fabricării produselor, Editura Politehnica, Timișoara, 2010
3. Neagu C. ș. a. – Tehnologia construcțiilor de mașini, vol. I, II, Matrix ROM, București, 2002
4. Gyenge Cs., Frățilă D. – Ingineria fabricației, UT Cluj-Napoca, 2004
5. Aggulo M., Optimisations en fabrication, Cépaduès Editions, Toulouse, 2000
6. Scallan P., Process Planning: The design/manufacture interface, Elsevier, 2003
7. Halevi G. - Process and Operation Planning, Kluwer Academic Publisher, 2003
8.2 Activităţ i aplicative10
1. Protectia muncii. Desenul de definire a piesei. Caietul de sarcini de

Număr de ore
7

productie. Prelucrabilitatea materialului piesei. Prelucrabilitatea

Metode de predare
Expunere orală
susținută de prezentare

suprafeţelor piesei. Alegerea metodei şi procedeului de elaborare a
semifabricatului. Concepţia semifabricatului.
2. Elaborarea procesului de prelucrare a piesei. Procese de fabricaţie tip.

10

Stabilirea proceselor elementare de prelucrare a entităţilor piesei.
Alegerea sistemului tehnologic. Soluţionarea prinderii piesei.
Structurarea şi ordonarea procesului de prelucrare a piesei.

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

3. Calculul adaosurilor de prelucrare și a dimensiunilor intermediare.

4

4. Pregătirea lansării în fabricaţie a piesei. Stabilirea regimului de

5

aşchiere. Determinarea timpului de prelucrare. Calculul costului de
prelucrare al piesei. Dosarul de fabricaţie.
5. Incheiere activitate. Recuperari.

2

Expunere orala
sustinuta de prezentare

Bibliografie11 1. Drăghici G., Tehnologia fabricării produselor, Editura Politehnica, 2010
2. Drăghici G., Concepţia proceselor de prelucrare mecanică, Editura Politehnica, 2005
3. Drăghici G., Tehnologia fabricării maşinilor, Vol. I, II, Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara, 1985, 1986
4. Aggulo M., Optimisations en fabrication, Cépaduès Editions, Toulouse, 2000
5. Scallan P., Process Planning: The design/manufacture interface, Elsevier, 200 3
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Dobândirea cunoștințelor

10.4 Curs

teoretice și aplicative

10.2 Metode de evaluare
Examinare în scris pe bază de subiecte tip grilă,

10.3 Pondere din
nota finală
67%

chestionar și aplicații

referitoare la conținutul
cursului

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Nota 5 se acordă pentru

răspunsul corect la 50% din

Participarea activa in cadrul sedintelor de

10%

laborator

întrebări, iar nota 10 pentru
răspunsul corect la toate
întrebările
P:

Nota 5 se acordă pentru

răspunsul corect la 50% din
întrebări, iar nota 10 pentru
răspunsul corect la toate
întrebările

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

Participarea activa in cadrul sedintelor de proiect

23%

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanica / MMUT
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie Industriala /130

1.5 Ciclul de studii

licenta

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia Constructiilor de Masini /10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Termotehnica

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Conf. dr. ing. Floriana D. Stoian

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Asist. univ. dr. ing. Gavrila Trif - Tordai

2.4 Anul de studiu6

3

2

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob, DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

30

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

4

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

18

Tutoriat

-

Examinări

4

Alte activităţ i

-

Total ore activităţi individuale

56

3.8 Total ore pe semestru7

112

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Algebra
 Analiza matematica

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

ore

 Chimie generala
 Fizica
 C1.1

4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Studentii studiaza scopul si mersul lucrarilor de laborator anterior desfasurari activitatii.
Studentii rezolva temele de casa primite la activitatea de seminar.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e

 C1.3 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru calcule

profesionale8








Competenţ e
transversale

inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice ingineriei industriale, în
condiţii de asistenţă calificată. (15%)
C1.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru
identificarea, modelarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a fenomenelor şi parametrilor
caracteristici, precum şi pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei
industriale. (15%)
C2.2 Utilizarea cunoştinţelor din ştiinţele inginereşti de bază pentru explicarea şi interpretarea rezultatelor
teoretice şi experimentale, a desenelor de execuţie şi de ansamblu şi a fenomenelor şi proceselor specifice
ingineriei industriale. (20%)
C2.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din ştiinţele inginereşti de bază, pentru
identificarea, modelarea, experimentarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a aspectelor,
fenomenelor şi parametrilor definitorii, precum şi culegerea de date şi prelucrarea şi interpretarea
rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale (10%)
C3.5 Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, în general şi tehnologiei
construcţiilor de maşini, în particular, pe baza selectării, combinării şi utilizării de principii, metode,
tehnologii digitale, sisteme informatice şi instrumente software consacrate în domeniu (20%)

 CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în

condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi
divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor. (10%)
 CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice;
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi,
diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. (10%)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Obiectivul general al disciplinei este reprezentat de cunoasterea fenomenelor si legilor
7.1 Obiectivul general al disciplinei

din Termotehnica, a proprietatilor termice ale fluidelor tehnice, in vederea utilizarii
acestora in procese specifice unor aplicatii ingineresti de transfer si conversie a
energiei, precum si analiza eficienţei proceselor de conversie a energiei.

 Deprinderea metodelor de determinare teoretica si experimentala ale unor proprietati
termice pentru substantele utilizate in tehnica;

7.2 Obiectivele specifice

 Cunoasterea proceselor termodinamice specifice ciclurilor termodinamice ale masinilor
termice motoare si generatoare,

 Dezvoltarea abilitatilor de calcul al fluxurilor de energie corespunzatoare fiecarui tip de
proces termic si termodinamic, si de efectuare a analizei termodinamice cantitative (a
bilantului energetic) cu privire la eficienta conversiei energiei.

8

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Concepte si definitii: sisteme termodinamice si interactiunea cu mediul

Număr de ore
3

Metode de predare
Prelegere cu utilizarea

ambiant; definirea si clasificarea sistemelor termice; tipuri de procese

tehnicii multimedia

termodinamice; definirea analizei termodinamice.

Explicarea si dezbaterea

2. Principiul zero al Termodinamicii: echilibrul termodinamic; enuntul

3

Principiului zero si definirea temperaturii; scari de temperatura;
metode si instrumente de masura a temperaturii.
3. Principiul intai al Termodinamicii: lucrul mecanic; caldura; echivalenta

4

lucru mecanic – caldura; entalpia; enuntarea Principiului intai si
expresii matematice.
4. Proprietatile termodinamice ale substantelor pure: echilibrul lichid-

6

vapori-solid; modelul gazului ideal; gaze perfectesi procese
termodinamice simple ale acestora; modele de caracterizare ale
amestecurilor de gaze perfecte si proprietatile lor termodinamice;
proprietati termodinamice ale aerului umed.
5. Studiul proceselor termodinamice ciclice: clasificarea masinilor

2

termice; aplicarea Principiului intai la evaluarea conversiei energiei
intr-un proces ciclic; ciclul Carnot – ciclu de referinta in analiza
termodinamica a proceselor ciclice teoretice; exergia.
6. Cicluri termodinamice teoretice ale masinilor termice: ciclul Clausius –

6

Rankine; ciclul Kalina; ciclul Joule – Brayton; ciclul Stirling; ciclul
Otto; ciclul Diesel.
7. Principiul doi al Termodinamicii: procese reversibile si ireversibile;
definirea entropiei si principiul cresterii entropiei; enuntarea
principiului doi al termodinamicii; notiuni de analiza exergetica a
sistemelor.

4

unor notiuni din
domeniul disciplinei

Bibliografie9
1. Floriana D. Stoian – Termotehnica – Note de curs (in format electronic), 2012.
2. Floriana D. Stoian – Procese si instalatii termice pentru centralele termoelectrice, Cap. 4, Editura Politehnica, 2009
2. M.J. Moran, H.N. Shapiro, Fundamental of engineering thermodynamics, John Wiley & Sons, ISBN 978-0470030370, Ed. a 5-a,
2006.
3. Yunus A. Cengel, Introduction to thermodynamics and heat transfer, McGraw-Hill, ISBN 0-07-114109-X, 1997
4. Ioan Vladea, Tratat de termodinamica tehnica si transmiterea caldurii, Editura Didactica si Pedagogica, 1974.
8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Seminar
1. Marimi termodinamice de stare si unitati de masura;

2

2. Ecuatia termica de stare

2

3. Transformari simple ale gazelor perfecte si vaporilor

4

4. Analiza termodinamica a proceselor ciclice

6

Calculul unor
exemple numerice si
dezbaterea rezultatelor
Studii de caz

Realizarea unor
experimente de
laborator si analiza
rezultatelor

Laborator

1. Masurarea temperaturii cu termometre cu lichid. Evaluarea erorilor de

Metode de predare

2

masura
2. Etalonarea unui termocuplu si masurarea temperaturii cu un

2

termocuplu
3. Determinarea capacitatii termice masice a unui corp solid

2

4. Analiza unui amestec de gaze perfecte si determinarea marimilor

2

caracteristice
5. Determinarea umiditatii relative a aerului umed

2

6. Bilantul de energie al unui ciclu termodinamic motor: Diesel si Otto

4

cu utilizarea pachetului software CyclePad
Bibliografie11
1. M. Jadaneant, Ioana Ionel, Floriana D. Stoian, Gh. Pop, D. Lelea, V. Stoica, A. Negoitescu, Termotehnica si masini termice in
experimente (lucrari de laborator), Ed. Politehnica, 2001
2. M. Nagi, L. Mihon, G. Padure, Floriana D. Stoian, Termotehnica – culegere de probleme, Litografia UPT, Timisoara, 1996.

3. Termotehnica si masini termice, culegere de probleme, Litografia UPT, Timisoara, 1982.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Continutul disciplinei Termotehnica a fost stabilit in concordanta cu specificul domeniului de studiu si a specializarii, cu consultarea
colectivului de cadre didactice al disciplinei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Cunoasterea terminologiei, a

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
40 %

legilor termodinamicii si a
proceselor termodinamice
Capacitatea de a utiliza
10.4 Curs

adecvat conceptele din
termotehnica, in vederea
explicarii si interpretarii unor
concepte, procese din
domeniul de studiu

10.5 Activităţ i aplicative

S:

Prezentarea temei de casa pe parcursul

Insusirea problematicii

semestrului si participarea la activitatea de

parcurse la curs si seminar

seminar

Capacitatea de utilizare a

40 %

Examen scris (in sesiune)

legilor termodinamicii pentru
evaluarea eficientei conversiei
energiei intr-un proces
termodinamic ciclic
L: Insusirea metodelor
experimentale utilizate in

Evaluare periodica, la finalul fiecarei teme de

20 %

laborator

cadrul activitatii de laborator
P:
Pr:

-

-

-

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Cunoasterea conceptelor de baza din Termotehnica si capacitarea de utilizare a modelului gazului ideal in analiza proceselor
termodinamice simple.



Indeplinirea standardului minim (nota 5) corespunde raspunsului corect la jumatate din intrebarile teoretice din examenul scris,
respectiv la rezolvarea corecta (cu verificarea valorilor numerice) a unei teme de calcul privind un proces termodinamic, utilizand
modelul gazului ideal.

Data completării

12.02.2015

Director de departament

12

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

Conf.dr.ing. Floriana D. Stoian

Asist.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai

…………………….………

…………………….………

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

Conf.dr.ing. Ioan Laza

Prof.dr.ing. Inocentiu Maniu

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Mecanică/ IMF
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie industrială/130

1.5 Ciclul de studii

Licenţ ă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Tehnologia construcţ iilor de maşini/10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Tratamente termice

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. dr. ing. Livius UDRESCU

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Ş.l. dr. ing. Sebastian-Titus DUMA

2.4 Anul de studiu6

5

3

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

3 , din care:

3.2 curs

2

42 , din care:

3.5 curs

28

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.6 activităţ i aplicative

1
14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e

28

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

4

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

7

Tutoriat
Examinări

3

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

42

3.8 Total ore pe semestru7

84

3.9 Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Studenţ ii trebuie să posede suficiente cunoştinţ e predate la disciplinele de: Ştiinta
materialelor, Tehnologia materialelor, Rezistenţa materialelor, Organe de maşini,
Bazele proceselor de fabricaţie, Scule aşchietoare, Scule de deformare plastică
(ştanţe şi matriţe)

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

 Cunoştinţ e de matematică superioară, de fizică şi de chimie generală

4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

 Existenţ a în sala de curs a cretei, tablă curată, iar studenţ ii trebuie să aibă în pose-sie

5.1 de desfăşurare a cursului

pix şi hârtie pentru luarea notiţ elor
5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice

 Probele de laborator sau piesele (sculele) pregătite pentru efectuarea operaţ iilor de
tratament, cuptoarele încălzite, iar aparatele şi instalaţ iile aferente unor lucrări în stare
de funcţ ionare

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

 C1 – efectuarea de calcule, demonstraţ ii şi aplicaţ ii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industri-ale pe

8

baza cunoştinţ elor din ştiinţ ele fundamentale;
 C4 – elaborarea proceselor tehnologice de fabricare;
 C5 – proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricare

Competenţ e



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Cursurile şi lucrările de laborator vizează însuşirea de către studenţi a principalelor
7.1 Obiectivul general al disciplinei

materiale metalice, a elementelor teoretice si practice privind procesele de bază ale
tratamentelor termice şi termochimice, aplicate diverselor piese din construcţia de
maşini şi sculelor aşchietoare sau de deformare plastică la rece şi la cald

 Determinarea parametrilor tehnologici (temperatura, viteza şi durata de încălzire, durata de
7.2 Obiectivele specifice

menţ inere şi viteza şi durata de răcire) ai unui tratament termic sau termochimic prin diverse
metode

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Materiale metalice în construcţ ia de maşini (caracterizarea lor

Număr de ore
4

tehnologică şi tipuri de materiale metalice: oţ eluri, fonte, aliaje

Metode de predare
Metoda clasică de
predare intensivă

neferoase, materiale din pulberi metalice feroase şi neferoase
sinterizate)
2. Parametrii tehnologici ai tratamentelor termice şi termochimice

8

3

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

3. Tratamente aplicate arborilor drepţ i (solicitări, materiale, semifabri-

3

cate, tratamente termice preliminare şi tratamente finale)
4. Tratamente aplicate arborilor cu came (solicitări, materiale, semifa-

2

bricate, tratamente termice preliminare şi tratamente finale)
5. Tratamente aplicate arborilor cotiţ i (solicitări, materiale, semifabri-

3

cate, tratamente termice preliminare şi tratamente finale)
6. Tratamente aplicate cămăşilor de cilindru, pistoanelor şi segmenţ i-lor

2

de piston
7. Tratamente aplicate roţ ilor dinţ ate (solicitări, materiale, semifabri-

3

cate, tratamente termice preliminare şi tratamente finale)
8. Tratamente termice aplicate arcurilor şi barelor de torsiune (tipuri

2

constructive, solicitări, materiale, semifabricate, tratamente termi-ce
preliminare şi tratamente finale)
9. Tratamente aplicate sculelor aşchietoare

2

10. Tratamente aplicate sculelor pentru deformare plastică la rece

2

11. Tratamente aplicate sculelor pentru deformare plastică la cald

2
28 ore

Bibliografie9 1. Livius UDRESCU – Materiale metalice şi tratamente termice volumice, Editura POLITEHNICA Timişoara, 2006

2.

Livius UDRESCU – Tratamente de suprafaţ ă şi acoperiri, Editura POLITEHNICA Timişoara, 2005
3. Ioan Gh. CARŢIŞ – Tratamente termice – tehnologie şi utilaje, Editura FACLA Timişoara, 1982
4. Livius UDRESCU – Transfer termic şi masic la aliaje metalice, Editura POLITEHNICA Timişoara, 1999
5. Titi DULĂMIŢĂ, Emil FLORIAN – Tratamente termice şi termochimice, Editura DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ Bucureşti, 1982
6. George VERMEŞAN – Tratamente termice – îndrumar, Editura DACIA Cluj-Napoca, 1987
8.2 Activităţ i aplicative10
1-2. Determinarea parametrilor tehnologici ai tratamentelor termice şi

Număr de ore
6

Metode de predare
Se fac experimente,

termochimice (Tînc, tînc, tmen şi trăc, grosimea şi distribuţ ia carbonu-lui

testări (determinarea

în stratul carburat şi durata de carburare)

durităţ ii în diferite stări

3. Metode de călire volumică

2

4. Călirea primară şi secundară a oţ elului rapid

2

5. Călirea şi revenirea fontelor cenuşii

2

6. Călirea, revenirea şi îmbătrânirea aliajelor de aluminiu

2

de tratament ş.a.), analize pe probe şi diverse
organe de maşini şi
scule tratate

14 ore

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Bibliografie11 1. Ioan CARŢIŞ, Livius UDRESCU – Tratamente termice – îndrumător pentru lucrări de laborator, Centrul de multiplicare al
I.P.”T.V.” Timişoara, 1989
2. Livius UDRESCU, Sebastian-Titus DUMA – Aplicaţ ii ale transferului termic şi masic la solide – culegere de probleme, Editura
POLITEHNICA Timişoara, 2001

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Conţ inutul disciplinei este conform cu aşteptările reprezentanţ ilor comunităţ ii ştiinţ ifice, al specialiştilor din domeniul ingineriei
fabricaţ iei produselor metalice şi al angajatorilor din domeniul ingineriei industriale

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Pentru răspunsurile date la

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
Examen scris care constă în rezolvarea a două

examen, studenţ ii sunt notaţ i

subiecte de teorie şi a unei probleme de

cu note de la 2 la 10

determinare a parametrilor tehnologici, ţ inân-

10.3 Pondere din
nota finală
67%

du-se cont şi de răspunsurile date la curs la
diferite întrebări tehnice
10.5 Activităţ i aplicative

S:
L: Pentru răspunsurile la teste
şi în urma discuţ iilor, studenţ ii
primesc note de la 2 la 10
P:
Pr:

11

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

Se dau teste şi au loc discuţ ii privind realizarea experimentului

33%

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Minimum 50% din cunoştinţ ele transmise la curs şi media 5(cinci) pe activitatea de la laborator

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.02.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

