FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Facultatea de Inginerie

Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licență
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Analiză matematică
Titularul activităților de curs
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci
Titularii activităților de aplicații
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Tipul de evaluare
E1
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:

DF
DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4 Curs 2 Seminar 2
I b) Totalul de ore pe semestru din
56 Curs 28 Seminar 28
planul de învățământ

Laborator

-

Proiect -

Laborator

-

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

-

Ore

26
3
12
3

44
100
4

4. Precondiții
Curriculum* Se recomandă parcurgerea disciplinei Analiză Matematică la nivel de liceu.
Competențe Competențe matematice acumulate învățământul preuniversitar, cum ar fi:
- identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în
care au fost definite;

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

- prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri
matematice;
- exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete
și a algoritmilor de prelucrare a acestora;
- analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații problemă.
* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

5. Condiții*
Desfășurare a cursului

Desfășurare
aplicații

Sală de curs dotată cu tablă, computer, videoproiector și
software matematic (opțional).

Seminar
Sală de seminar dotată cu tablă.
Laborator Proiect
-

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

C2. Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice
privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a
energiei (C+S) (3 credite)
C5. Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în
modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor
energetice (1 credit). (C+S) (1 credit)
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii
software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba
română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. (C+S)

Competențe
profesionale

Competențe
transversale

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei

Obiectivele
specifice

Curs

Seminar

Disciplina urmăreşte transmiterea sistematică a unor noţiuni de
analiză matematică, punându-se accent pe înţelegerea şi modul
de operare cu aceste noţiuni pentru a facilita utilizarea lor în
cadrul disciplinelor de specialitate.
- Transmiterea noţiunilor fundamentale ale calculului diferenţial
şi integral: limite (în spaţii topologice), şiruri şi serii numerice şi
de funcţii, calcul diferenţial pentru funcţii de una sau mai multe
variabile, integrale Riemann (proprii şi improprii), integrale
curbilinii, integrale de suprafaţă şi integrale multiple.
- Dezvoltarea gândirii logice necesare viitorilor ingineri în
abordarea diverselor probleme.
- Dezvoltarea capacităţilor de abstractizare si generalizare
- Dezvoltarea aptitudinilor de analiză si sinteză a datelor.
- Operarea cu noţiunilor specifice calcului diferenţial şi integral
- Utilizarea limbajului analizei matematice în legătură cu modele
descrise în cadrul disciplinelor de specialitate sau legate de
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Laborator
Proiect

probleme concrete din practica inginerească.
-

8. Conținuturi

Nr.
ore
1. Noțiuni de logică matematică. Mulțimi. 2 ore
Relații.
2. Șiruri și serii numerice
5 ore
2.1. Șiruri numerice.
2.2. Serii numerice: Serii de numere
oarecare, serii cu termeni pozitivi, serii
alternante, criterii de convergență.
3. Spații topologice
3 ore
3.1. Limite de șiruri. Limite de funcții și
continuitate.
3.2. Funcții continue pe mulțimi compacte
și pe mulțimi conexe.
3.3. Spații metrice. Spații normate.
3.4. Structura topologică a unui spațiu
metric.
4. Analiză pe R
1 oră
4.1. Limite de funcții și continuitate.
4.2. Derivabilitatea funcțiilor reale de
argument real. Teoreme relative la funcții reale
derivabile.
5. Șiruri și serii de funcții
2 ore
Curs

6. Diferențierea în n dimensiuni
5 ore
6.1. Derivarea funcțiilor (de argument
real) cu valori vectoriale.
6.2. Funcții difențiabile și diferențiale.
Derivata după o direcție. Derivate parțiale.
6.3. Diferențiale și derivate parțiale de
ordin superior. Formula lui Taylor.
6.4. Extreme libere.
7. Funcții implicite. Extreme cu legături.
2 ore
8. Calcul integral
8.1. Integrale nedefinite (Primitive).
Metode de calcul.
8.2. Integrale Riemann (pe intervale
compacte).
8.3. Integrala Riemann-Stieltjes.
8.4. Integrale improprii
8.5. Drumuri și curbe.
8.6. Integrale curbilinii (de speța I și II).
Independența de drum a integralei curbilinii de
speța a II-a.
8.7. Integrale Riemann multiple.

Metode de predare


prelegerea
participativă
(- predarea clasică cu
prezentare la tablă și
ocazional folosirea
computerului/videoproiectorului;
- încurajarea
exprimării opiniilor și
implicării active a
studenților în actul
receptării
cunoștințelor
transmise;
- stimularea și
antrenarea studenților
pentru a asculta activ,
prin încurajarea de a
pune întrebări, de a
oferi răspunsuri, a
exprima opinii și a
extrage concluzii;)





explicația
didactică
problematizarea
demonstrația
exemplificarea

8 ore
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Observații

Reducerea la integrale iterate. Schimbarea de
variabilă.
8.8. Integrale de suprafață.
Bibliografie minimală:
1. R. B. Ash, Real Variables with Basic Metric Space Topology, Dover Publications, 2014. (sau
http://www.math.uiuc.edu/~r-ash/RV - reprint of a text published by IEEE Press in 1993).
2. M. Buneci, Analiză Matematică-notițe de curs și aplicații online, actualizare 2017.
http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/am2013_ro.html
3. I. Colojoară, Analiză matematică, Editura didactică și Pedagogică, București, 1983.
4. W. F. Trench, Introduction to Real Analysis, Pearson Education, 2003.
http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/texts/TRENCH_REAL_ANALYSIS.PDF.
(actualizare 2013).
Alte lucrări bibliografice
1. N. Boboc, Analiza matematică, Editura Universității din Bucuresți, 1999.
2. M. Buneci, Analiza Matematica II, Editura Academica Brâncuși, 2015.
3. M. Buneci, Analiza Matematica I, Editura Academica Brâncuși, 2013.
4. Ion Chiriac si Novac-Claudiu Chiriac, Analiza Matematica, Editura Academica Brâncuși,
2007.
5. I. Chițescu, R. Cristescu, Gh. Grigore, Gh. Gussi, A Halanay, M. Jurchescu, S. Marcus,
Dicționar de analiză matematică, Editura științifică și enciclopedică, București, 1989.
6. E. Cinlar și R. J. Vanderbei, Mathematical Methods of Engineering Analysis, lecture notes
Princeton University http://www.princeton.edu/~rvdb/506book/book.pdf.
7. P. Flodor și O. Stănășilă, Lecții de analiză matematică și exerciții rezolvate, Editura All,
București, 1996.
8. D-P. Covei, Elemente de analiză matematică, Editura ASE, București, 2015
9. C. Gautier, G. Girard, D. Gerll, C. Thierce și A. Warusfel, Analiza I, Editura Didactica si
Pedagogica, București, 1975.
10. C. Gautier, G. Girard, D. Gerll, C. Thierce și A. Warusfel, Analiza II, Editura Didactica si
Pedagogica, București, 1975.
11. B. Lafferriere, Lafferriere and N. Mau Nam, Introduction to Mathematical Analysis,
Portland State University Library, 2015.
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=pdxopen
12. O. Lipovan, Analiză matematică: calculul diferențial, Editura Politehnica, Timișoara, 2004
13. O. Lipovan, Analiză matematică: calculul integral, Editura Politehnica, Timișoara, 2006.
14. M. Megan, B. Sasu ș.a, Bazele analizei matematice prin exerciții și probleme, Editura
Helicon, Timișoara, 1996.
15. M. Nicolescu, N. Dinculeanu și S. Marcus, Analiza matematică, Editura Didactică și
Pedagaogică, 1964.
16. M. Nicolescu, Analiză matematică. Vol. I și II, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1971.
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17. C. Niculescu, Fundamentele analizei matematice, vol.1: Analiza pe dreapta reala, Editura
Academiei, Bucuresti, 1966.
18. S. A. Popescu, Mathematical analysis I (Differential calculus) for engineers and beginning
mathematicians, Conspress (U.T.C.B.), București, 2009.
19. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill Science/ Engineering/ Math,
3rd edition, 1976.
20. Gh. Sirețchi, Calcul diferențial și integral, Vol I și II, Editura științifică și enciclopedică,

București, 1985.

Aplicații (seminar)*

Nr.
Metode de predare
ore
1. Recapitularea unor noțiuni parcurse in 2 ore  efectuarea de
învățământul preuniversitar privind mulțimile
exerciții și aplicații
și funcțiile. Reuniunea și intersecția unei
(rezolvate cu participarea
familii de mulțimi. Relațiile lui De Morgan.
studenților):
Imaginea și preimaginea unei mulțimi printr- exerciții de fixare și
o funcție.
consolidare a
2. Șiruri de numere reale. Proprietăți. Limite. 4 ore cunoștințelor dobândite;
- exerciții de sinteză
Convergență. Calculul limitelor unor șiruri
 conversația euristică
remarcabile.
3. Serii numerice: Serii de numere oarecare, 4 ore  problematizarea
 explicația didactică
serii cu termeni pozitivi, serii alternate,
 exemplificarea
criterii de convergență, calcul sumei unor
 algoritmizarea
serii remarcabile.
4. Funcții reale de o variabilă reală: Calculul 2 ore  descoperirea:
redescoperirea
limitei unei funcții într-un punct. Studiu
dirijată și
continuității. Derivabilitate. Aplicații ale
independentă,
teoremelor Rolle, Lagrange, Cauchy și
descoperirea creativă,
L’Hospital.
descoperirea prin
5. Serii de puteri. Determinarea mulțimii de 1 ora
documentare
convergență și a sumei. Serii Taylor.
n
6. Șiruri în R . Calculul limitelor și studierea 1 ora
continuității funcțiilor de mai multe variabile
reale.
7. Calculul derivatelor parțiale și al 2 ore
diferențialelor (de ordinul I și II).
Diferențierea funcțiilor compuse.
8. Determinarea extremelor libere.
2 ore
9. Determinarea extremelor condiționate.
2 ore
10. Aplicații ale calculului integral. Fixarea
8 ore
metodelor de calcul al integralelor:
nedefinite, Riemann, improprii, curbilinii,
duble, triple, de suprafață.

Alte lucrări bibliografice
1. M. Buneci, Analiza Matematica II, Editura Academica Brâncuși, 2015.
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Observații

2. M. Buneci, Analiza Matematica I, Editura Academica Brâncuși, 2013.
3. M. Buneci, Analiză Matematică-notițe de curs și aplicații online, actualizare 2014.
http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/am2013_ro.html
4. I. Chiriac și N. Chiriac, Culegere de Probleme de Analiza Matematica si Ecuatii
Diferentiale, Editura Universitaria Craiova, 2007.
5. B. Demidovich, Problems in Mathematical Analysis, Mir Publishers, 1976. (B. P.
Demidovici, Culegere de probleme şi exerciţii de analiză matematică, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1956 (traducere din limba rusă),
http://www.faculty.ro/upload/files/0/l26_Demidovici%20%20Culegere%20de%20probleme%20si%20exercitii%20de%20analiza%20matematica_
RO.pdf)
6. M. Roșculeț, Probleme de analiză matematică, Editura Tehnică, București, 1993.
7. Gr. Tătaru, Probleme de analiza matematică, Editura Economica București 2003.
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel al disciplinelor similare predate în alte centre
universitare din țară și din străinătate. Unul dintre aspectele avute în vedere este facilitarea
integrării cunoștințelor din diferite domenii și realizarea conexiunilor interdisciplinare.
Competenţele achiziţionate sunt necesare în următoarele ocupaţii:
 Ocupații posibile conform COR: Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei (Subgrupa majora
21)
 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR:
10. Evaluare

Tip
activitate

Curs

Seminar

Criterii de evaluare
- corectitudinea și completitudinea
cunoștințelor
- utilizarea adecvată a conceptelor și a
terminologiei specifice
analizei
matematice;
- deprinderea de a folosi raționamente
riguroase;
- capacitatea de a interpreta conceptele
și de a formula idei proprii
- coerența în exprimarea scrisă.
- capacitatea de a utiliza adecvat
procedurile de calcul specifice analizei
matematice
- capacitatea de a opera cu cunoștințele
asimilate și de a utiliza adecvat
procedurile de calcul specifice analizei

Metode / forme de
evaluare*
E scris și oral:
Evaluare sumativă
(finală în sesiunea de
examene): probă scrisă/
probă orală (obligatorie
dacă nota la proba
scrisă < 6): expunerea
liberă a studentului a
subiectelor de pe biletul
extras
(număr
de
subiecte/bilet = 3)

Pondere din
nota finală
60%

EP
(participarea activă la
seminar+teme)

40%
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matematice;
- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: disponibilitatea de a se
informa și forma.
- capacitatea de utilizare a limbajului
analizei matematice în legătură cu
modele descrise în cadrul altor
discipline sau legate de probleme
concrete din practica inginerească
-

Laborator

Proiect
Standard minim de performanță
o Cunoașterea noțiunilor de bază și capacitatea de a utiliza procedurile de calcul specifice
analizei matematice dovedite prin obținerea a minim 50 % din punctaj.
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Semnătura titularului de curs
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații (laborator)
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci

Semnătura şefului de departament
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Facultatea de Inginerie

Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licență
Managementul Energiei

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
UCB.03.02.IF.l.02
Lect. Dr. Bărbacioru Carmen
Lect. Dr. Bărbacioru Carmen

Titularul activităților de curs
Titularii activităților de aplicații
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare
E1
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:

DF
DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4 Curs 2 Seminar 2
I b) Totalul de ore pe semestru din
56 Curs 28 Seminar 28
planul de învățământ

Laborator

Proiect

Laborator

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

44
100
5

4. Precondiții
Curriculum*
Competențe
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ore

28
10
4
0
4
2

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

5. Condiții*
Desfășurare a cursului

Desfășurare
aplicații

Cunoştinţe temeinice de algebra, geometrie si trigonometrie
dobandite in liceu.

Seminar
Laborator
Proiect

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

Competențe
profesionale
C5. Utilizare in scop
creativ și inovativ a
cunoștințelor de bază
in modelarea,
proiectarea și
exploatarea
echipamentelor și
instalațiilor energetice;
(4p credit)

Competenţe specifice acumulate:
1. Identificarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi
metodelor de bază ale algebrei liniare, geometrie analitice și
diferențiale (ALGAD);
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază din algebra liniară, geometria
analitică şi diferenţială pentru explicarea şi interpretarea rezultatelor
teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei
energetice.
3. Aplicarea de teoreme, principii, scheme, modele matematice şi
metode de bază ale acestei discipline pentru calcule inginereşti
elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice
ingineriei energetice, în condiţii de asistenţă calificată.
4. Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice ingineriei
energetice, pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor,
metodelor optime şi soluţiilor consacrate ale ALGAD.
5. Implementarea de aplicaţii în practica inginenească din domeniul
specializării, folosind fundamente teoretice ale ştiintelor ingineresti.

Competențe
transversale
CT2. Identificarea
rolurilor și
responsabilităților întro echipă
pluridisciplinară și
aplicarea de tehnici de
Asumarea responsabilă de sarcini specifice în echipe plurispecializată.
relaționare și muncă
Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de
eficientă în cadrul
dezvoltare profesională.
echipei;
CT3. Utilizarea
eficientă a surselor
informaționale și
a resurselor de
comunicare și formare
profesională
asistată (portaluri
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Intenet, aplicații
software de
specialitate, baze de
date, cursuri online
etc.) atât in
limba români cât și
într-o limbă de
circulație
internațională.
* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei
Obiectivele
Curs
specifice
Seminar

Curs fundamental care oferă studenţilor baza matematică pentru
cursurile de specialitate
Familiarizarea studentilor cu notiunile elementare de algebra,
algebra liniara, geometrie analitica si geometrie diferentiala
necesare in studiul disciplinelor de specialitate;
Studierea proprietatilor acestor notiuni si deprinderea
algoritmilor si tehnicilor specifice.

Laborator
Proiect
8. Conținuturi

Curs
SPATII VECTORIALE. Definiţia spaţiului
vectorial. Combinaţii liniare. Dependenţă si
independenţă liniară. Baze. Dimensiunea unui
spaţiu liniar. Schimbarea bazei. Subspaţii liniare.

Nr.
ore
4 ore

VECTORI LIBERI. Notiunea de vector liber.
2 ore
Operaţii cu vectori liberi. Coliniaritate şi
coplanaritate. Produse în spaţiul vectorilor liberi.
OPERATORI LINIARI. Definiţie . Imaginea şi
nucleul unui operator liniar. Matrice asociate
operatorilor. Schimbarea matricei asociate unui
operator liniar la schimbarea bazei (bazelor).
Lema substituţiei. Endomorfisme. Valori şi
vectori proprii. Polinom caracteristic.
Endomorfisme diagonalizabile.

2 ore

SPATII EUCLIDIENE. Produs scalar. Spatii
euclidiene. Normă euclidiană. Baze
ortonormate. Procedeul Gram Schmidt de
ortonormare.

4 ore

FORME BILINIARE SI PATRATICE. Forme
patratice.
Matricea asociata unei forme patratice intr-o

2 ore

Metode de
predare
Prelegerea
participativa,
Explicatia,
Conversatia
euristică,
Dezbaterea,
Problematizarea,
Algoritmizarea,
Modelarea,
Problematizarea,
Instruirea
programată
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Observații

baza. Aducerea la forma canonica a unei forme
pătratice.
DREAPTA ŞI PLANUL ÎN SPAŢIU.
Determinări ale planului şi dreptei în spaţiu.
Distanţe şi unghiuri în spaţiu.

2 ore

CONICE. Definiţie. Reducerea la forma
canonică. Invarianţii conicei. Centru.
Clasificare.

4 ore

CUADRICE. Ecuatiile reduse ale sferei,
2 ore
elipsoidului, hiperboloizilor cu pânză si
respectiv două pânze şi ale paraboloizilor eliptici
şi hiperbolici. Conul, cilindrul, perechi de plane.
CURBE ÎN PLAN ŞI SPAŢIU. A) CURBE
6 ore
PLANE. Ecuaţii carteziene explicite si implicite.
Ecuaţii parametrice ale unei curbe. Ecuaţii in
coordonate polare. Ecuaţie vectoriala. Tangenta
şi normala la o curba plana. Normala la o curba
plana. Asimptote. Elementul de arc al unei curbe
plane. Curbura. Raza de curbura. B) CURBE IN
SPAŢIU. Ecuaţii ale curbelor in spaţiu (ecuaţii
explicite, implicite, parametrice, vectoriale, în
coordonate polare). Tangenta la o curba strâmbă.
Elementul de arc al unei curbe în spaţiu. Plan
normal. Plan osculator. Normala principala. Plan
rectificat. Curbură.
Bibliografie minimală:
[1] V. Brînzănescu, O. Stănăşilă, "Matematici speciale", Editura ALL, Bucureşti, 1994.
[2] C.Radu, " Algebra liniară, geometrie analitică şi diferenţială",, Editura ALL, Bucureşti,
1994.
[3] I.Creanga, C.Reischer,”Algebra liniara“, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970.
[4] M.Craiu, G.Toma “Curs de algebra liniara si geometrie “ ,Bucuresti.I.P.B, 1979.
[5] M.Rosculet, “Algebra liniara, geometrie analitica si geometrie diferentiala”, Editura
Tehnica, Bucuresti,1987.
[6] C.Udriste şi alţii, “Probleme de algebra liniara ,geometrie analitica si ecuatii diferentiale”,
Bucuresti,1995.
[7] V. M. Ungureanu, M. R. Buneci, "Algebră Liniară: teorie şi aplicaţii", Editura Mirton
Timişoara, 2004. (http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/alg.html)
[8] V. M. Ungureanu, " Algebra liniară, geometrie analitică şi diferenţială", Editura Academica
Brancusi, Tg-Jiu, 2009. (http://www.utgjiu.ro/math/vungureanu/book/algad.html)
[9] I.C. Bărbăcioru - curs varianta electronica
http://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/algad2015_ro.html
Nota: Referintele [1-3],[7-8] se gasesc in biblioteca UCB.
Alte lucrări bibliografice

Aplicații (seminar/laborator/proiect)*

Nr.

Metode de predare
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Observații

ore
SPATII
VECTORIALE.
Exemplificarea 2 ore
noţiunilor de spaţiu vectorial, combinaţie
liniare, sistem de generatori. Aplicaţii
referitoare la dependenţa si independenţa
liniară. Exemple de
baze pentru spatii
vectoriale.
Determinarea dimensiunii unui spaţiu liniar. 2 ore
Schimbarea bazei. Exemple şi aplicaţii.
Aplicaţii privind subspaţiile liniare, intersecţia
si suma subspaţiilor liniare. Suma directa de
subspatii.
VECTORI LIBERI. Aplicaţii privind operaţiile 2 ore
cu vectori liberi, coliniaritatea şi coplanaritatea
acestora precum si produsele definite în spaţiul
vectorilor liberi.
OPERATORI LINIARI. Exemple de operatori 2 ore
liniari. Operatii cu operatori liniari. Aplicatii.
Determinarea imaginii şi a nucleului unui
operator liniar. Calculul matricilor asociate
operatorilor
liniari.
Scrierea
ecuaţiei
caracteristice
pentru
un
endomorfism.
Determinarea valorilor şi vectorilor proprii.
Diagonalizarea operatorilor liniari.
SPATII EUCLIDIENE. Exemple de spatii 2 ore
vectoriale dotate cu produs scalar. Norma
provenita dintr-un produs scalar. Exemple si
aplicatii. Exemple de sisteme ortogonale.
Aplicatii ale procedeului de ortonormare Gram
Schmidt. Baze ortonormate.
FORME BILINIARE SI PATRATICE. Forme
patratice. Exercitii ce constau in determinarea
matricei asociate formei patratice intr-o baza.
Metode de aducere la forma canonica a unei
forme patratice. (Metoda lui Gauss. Metoda
valorilor şi vectorilor proprii.)
DREAPTA ŞI PLANUL ÎN SPAŢIU.
Determinări ale planului şi dreptei în spaţiu.
Fascicul de plane. Distanţe şi unghiuri în spaţiu.
Aplicaţii.
CONICE. Reducerea la forma canonică a unei
conice. Aplicaţii. Determinarea invarianţilor
unei conicei si a centrului daca acesta exista.
Clasificare. Intersecţia cu o dreaptă. Asimptote.
Tangentă. Aplicaţii.
CUADRICE. Reducerea la forma canonică a
unei cuadrice. Intersecţia unei cuadrice cu o
dreaptă. Intersecţia cu un plan. Plan tangent.
Aplicaţii.
CURBE ÎN PLAN ŞI SPAŢIU. Determinarea

Explicatia, Descrierea,
Conversatia
euristică,
Problematizarea,
Exerciţiul

4 ore

2 ore

2 ore

2 ore

4 ore
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diferitelor tipuri de ecuaţii pentru o curba plana.
Tangenta şi normala la o curba plana. Normala
la o curba plana. Asimptote. Determinarea
curburii si razei de curbură.
CURBE IN SPAŢIU. Determinarea diferitelor
tipuri de ecuaţii pentru o curba în spaţiu (ecuaţii
explicite, implicite, parametrice, vectoriale, în
coordonate polare). Tangenta la o curba
strâmbă. Plan normal. Plan osculator. Normala
principala. Plan rectificat. Curbură. Torsiune.

4 ore

Alte lucrări bibliografice
[1] C.Udriste si altii “Probleme de algebra liniara ,geometrie analitica si ecuatii diferentiale”,
Bucuresti,1995.
[2] V. M. Ungureanu, M. R. Buneci, "Algebră Liniară: teorie şi aplicaţii", Editura Mirton
Timişoara, 2004. (http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/alg.html)
[3] V. M. Ungureanu, " Algebra liniară, geometrie analitică şi diferenţială", Editura Academica
Brancusi, Tg-Jiu, 2009. (http://www.utgjiu.ro/math/vungureanu/book/algad.html)
[4] V. M. Ungureanu, " Culegere de probleme de algebra liniară, geometrie analitică şi
diferenţială-Partea I", Editura Academica Brancusi, Tg-Jiu, 2011.
[5] I.C. Bărbăcioru - curs varianta electronica
http://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/algad2015_ro.html
Nota: Referintele [2-4] se gasesc in biblioteca UCB.
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
I. Cunoaştere şi înţelegere
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: - noţiunile de bază ale algebrei liniare (vectori, calcule cu vectori,
liniar dependenţă/independenţă, bază, dimensiune, aplicaţii liniare, forme biliniare si pătratice, produse
scalare);
- reprezentările matriciale din algebra liniară (ale vectorilor, aplicaţiilor liniare, formelor biliniare si
pătratice, produselor scalare);
- noţiunile de bază ale geometriei analitice (punct, dreaptă, plan, cuadrică şi ecuaţiile lor, reper, poziţie
relativă, unghi, distanţă);
- noţiunile de bază ale geometriei diferenţiale (curbă în plan şi spaţiu, tangenta şi normala la o curbă,
asimptotă, curbură, plan normal, plan osculator, normala principala, plan rectificat etc.)
- tehnicile algebrei vectoriale aplicate în geometria analitică şi diferenţială.
II. Deprinderi intelectuale sau academice (Capacitatea de a: analiza şi gândi critic, de a dezvolta
raţionamente logice şi de a argumenta)
Capacitatea de a: - utiliza adecvat conceptele specifice disciplinei;
- efectua o demonstraţie matematică respectând rigorile argumentaţiei ştiinţifice, adică de a folosi
propoziţiile şi noţiunile pe care se sprijină demonstraţia (definiţii, axiome, alte teoreme) şi o argumentaţie
corespunzătoare pentru a arăta veridicitatea propoziţiei ce constituie scopul demonstraţiei.
- identifica o anomalie în dezvoltarea unui raţionament matematic.
III. Deprinderi profesionale/practice(capacitatea de a aplica lucrurile învaţate şi deprinderile intelectuale în
soluţionarea unor probleme practice)
Capacitatea de a
- explica necesitatea folosirii, în general, a tehnicilor specifice algebrei liniare în
inginerie, mecanică sau fizică;
- explica folosirea, în particular şi în detaliu, a tehnicilor specifice algebrei liniare în geometria analitică şi
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diferenţială;
- interpreta matricial definiţiile abstracte din algebra liniară;
- modela algebric si geometric diverse reprezentări spaţiale;
- interpreta matematic semnificaţia unor mărimi calculate.
IV. Deprinderi transferabile (capacitatea de a comunica lucrurile învaţate şi de a învăţa într-un nou context
sau nou domeniu)
Capacitatea de a:
- crea modele matematice pentru procese sau fenomene din domeniul ingineriei, mecanicii sau fizicii.
- aborda o temă de cercetare ştiinţifică bazată pe modele matematice din domeniul ingineriei.
10. Evaluare

Tip
activitate

Curs

Seminar

Criterii de evaluare
Utilizarea corecta a conceptelor
introduse în curs. Coerenţa în
exprimarea orală şi scrisă, ca rezultat
al acumulărilor anterioare. Dovada de
conceptualizare,
interpretare
a
conceptelor şi ideilor, formularea unor
idei proprii.
Utilizarea conceptelor introduse la curs
în aplicaţii. Coerenţa în exprimarea
orală şi scrisă. Dovada de
conceptualizare, interpretare a
conceptelor şi ideilor, formularea unor
idei proprii.

Metode / forme de
evaluare*
Verificare la sfârşit de
capitol (scrisă sau
orală), verificare prin
teste docimologice
(curente sau periodice),
verificarea cu caracter
global (examenul) în
formă scrisă şi orală
Verificarea orală
curentă; verificarea
scrisă periodică;
verificare la sfârşit de
capitol (scrisă sau
orală), verificare prin
teste docimologice
(curente sau periodice)

Pondere din
nota finală
60%

40%

Laborator
Proiect
Standard minim de performanță
Rezolvarea corectă a unor calcule şi probleme de ALGAD, de complexitate medie, în cadrul
unor sarcini specifice ingineriei energetice.
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații
(laborator)

Semnătura şefului de departament
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei
Informatica Aplicata
2.2. Titularul activităţilor de curs
conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela
2.3. Titularul activităţilor de seminar
conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela
2.4Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul
Categoria formativă a disciplinei
DF
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC disciplinei
complementară

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă
(liber aleasă)

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

4

din care:
3.2curs
56 din care:
3.5curs

2

3.3seminar/laborator

28 3.6seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

2
28

13
8
13
0
8
2
44
100
5

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe specifice acumulate

C1. Utilizarea cunoştinţelor
privind principiile de
funcţionare şi impactul asupra
mediului aferente sistemelor
de producere, transport şi
distribuţie a energiei electrice
şi termice (1p credit)
C2. Explicarea şi interpretarea
conceptelor generale şi
specifice privind procesele
tehnologice din cadrul
sistemelor de utilizare a
energiei(1p credit)
C3. Rezolvarea problemelor de
dimensionare, funcţionare şi
mentenanţă aferente
echipamentelor şi instalaţiilor
energetice (2p credit)
Competenţe transversale

1. Descrierea funcţionării şi a structurii sistemelor de calcul,
reţelelor de comunicaţii şi aplicaţiilor acestora în ingineria
energetica folosind cunoştinţe referitoare la limbaje, medii şi
tehnologii de programare, ingineria programării şi
instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele,
protocoale etc.).
3. Utilizarea argumentată a conceptelor din informatică şi
tehnologia calculatoarelor în rezolvarea de probleme bine
definite din ingineria energetica şi în aplicaţii ce impun
utilizarea de hardware şi software în sisteme industriale sau
în sisteme informatice

CT1. Executarea responsabilă
a sarcinilor profesionale, în
condiţii de autonomie
restransă şi asistenţă calificată.

Soluţionarea la termen, în activităţi individuale şi activităţi
desfăşurate în grup, în condiţii de asistenţă calificată, a
problemelor care necesită aplicarea de principii şi reguli
respectând normele deontologiei profesionale. Mijloc de
validare: efectuarea unor lucrări de laborator.

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

7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea noţiunilor de bază din domeniul
tehnologiei informaţiei privind arhitecturii
calculatoarelor, reprezentarea informaţiei,
sistemele de operare, retele de calculatoare şi
aplicaţii uzuale. Dobandirea de către student a
unor abilităţi în pregătirea şi selectarea
produselor hardware şi software pentru
îndeplinirea unei sarcini specifice precum şi
în utilizarea Internetului pentru diferite tipuri
de comunicaţii.
Însuşirea cunoştinţelor de bază, strict
necesare pentru înţelegerea modului de
construcţie, funcţionare şi programare a
calculatoarelor electronice. Acestea privesc
noţiunile de bază cu care operează
informatica (date, programe, informaţii,
sistem informaţional, sistem informatic, etc.),
componentele fundamentale ale unui

calculator (hardware şi software), organizarea
datelor în procesul de prelucrare automată,
logica programării calculatoarelor electronice,
precum şi abilităţi de lucru cu programe de
procesare de text, programe calcul tabelar
precum şi abilităţi de lucru pe Internet.
Utilizarea acestor cunoştinţe şi abilităţi pentru
rezolvarea unor probleme specifice ingineriei
sistemelor.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Informaţie, sistem informatic, sistem
informaţional. Conceptul de informaţie.
Criterii de clasificare a informaţiilor. Gradul
de utilizare al informaţiilor. Noţiunea de
sistem. Sistem deschis. Sistem închis. Sistem
informaţional. Sistem informatic. Obiectivele
utilizării sistemelor informatice. Structurarea
sistemelor informatice. Clasificarea
sistemelor informatice. Managementul
proiectelor. Avantajele implementării
sistemelor informatice.

Metode de predare
Prelegerea
participativa,
Explicatia,
Conversatia
euristică,
Dezbaterea,
Problematizarea,
Algoritmizarea,
Modelarea,
Instruirea
programată

Nr. ore
4h

Videoproiecţie

Bazele aritmetice şi logice ale
calculatoarelor. Elemente de logică
matematică. Sisteme de numeraţie.
Reprezentarea internă a datelor. Codificarea
datelor alfanumerice. Codificarea datelor
numerice. Reprezentarea numerelor întregi.
Reprezentarea numerelor fracţionare.
Standardul IEEE-754. Reprezentarea internă
a datelor de tip caracter, sunet sau imagine.

6h

Circuite logice. Porţi logice. Circuite
basculante bistabile. Blocuri funcţionale

4h

Arhitectura sistemelor de calcul. Structura
calculatorului cu program. Memoria
principală. Unitate de calcul aritmetic şi
logic (UAL). Unitatea de comandă şi control
(UCC). Ansamblul perifericelor. Structura
calculatoarelor personale (PC). Arhitectura
calculatorului personal. Placa de bază.
Microprocesorul. Memoria internă. Interfeţe,
controlere, porturi. Memoria externă.
Dispozitive periferice

6h

Observaţii

Reţele de calculatoare. Clasificarea
reţelelor de calculatoare. Reţele LAN.
Standarde pentru reţele de calculatoare.
Componente de reţea. Comunicarea în reţea.
Conectarea cu acces la distanţă. Reţele
WAN. Reţele WWW. Structura, furnizori,
Servicii ISP, Tipuri de conexiuni, Tehnologii
de conectare, Securitatea datelor în WWW.

8h

Bibliografie minimală (existentă în biblioteca UCB)
1. V.M. Ungureanu, Bazele informaticii, notite de curs, format electronic
(slide-uri).
2. M. Băduţ, Informatica pentru manageri, Ed. Teora, 1999.
3. E. Cosma, Informatică în economie, Ed. ExPonto, 2003
4. M. R. Buneci. Metode Numerice- aspecte teoretice şi practice. Editura
Academica Brâncuşi. Târgu-Jiu, 2009.
5. A. Florea, Introducere in stiinta si ingineria calculatoarelor. Interfata
hardware-software, Editura Matrixrom, 2007.
Bibliografie extinsă

6. W. Kilmer, Reţele de calculatoare pentru oameni de afaceri, Ed.Teora,
2002.
7. Levine J., Baroudi C. Internet pentru toţi, Ed. Teora, 1996.
8. L. Livovschi, Bazele Informaticii, Ed. Albatros, Bucuresti, 1975.
9. M. Lupulescu, (coordonator), D. Danaiata,M. Muntean,C. Margea,G. Mircea,
Bazele computerelor hard&soft, Editura Mirton, Timisoara, 2001.
10. Y. Patt, S. Patel – Introduction to Computing Systems: from bits & gates to C &
beyond, McGraw-Hill Higher Education, 2 nd edition, 2003.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare Nr. ore
Observaţii
Explicatia,
2h
Notiuni generale despre calculator. (L1L3) Fisierele si directoarele. Organizarea Descrierea,
fişierelor. Lucrul cu fisierele. Administrarea Conversatia
fişierelor. Ştergerea şi refacerea fişierelor. euristică,
Căutarea fişierelor şi a directoarelor. Problematizarea,
Arhivare, virusi şi printare a documentelor. Exerciţiul,
Instalarea, dezinstalarea unei aplicaţii soft.
Lucrări practice
P

Reprezentarea internă a datelor. (L4)
Codificarea
datelor
alfanumerice.
Codificarea datelor numerice. Reprezentarea
numerelor întregi. Reprezentarea numerelor
fracţionare.
Standardul
IEEE-754.
Reprezentarea internă a datelor de tip
caracter, sunet sau imagine. Exemple de
calcul.

P

4h

Procesare text: Utilizarea aplicatiei Word.
(L5-L8) Utilizare optiunilor meniului File al
aplicaţiei Word. Modificarea barei de
instrumente si a opţiunilor de bază ale
aplicaţiei.
Prelucrarea
textului.
Introducerea,copierea, mutarea si stergerea
textului. Anularea şi refacerea comenzilor.
Formatare
text.
Formatare
Paragraf.
Folosirea listelor, chenarelor, împărţirea
documentului în secţiuni., introducerea
antetului şi a subsolului, numerotarea
paginilor. Utilizarea tabelelor, graficelor si
imaginilor. Corectarea gramaticală şi
imprimarea pe hârtie, desenarea şi
manipularea obiectelor grafice.

12h

10h
Calcul tabelar. Excel. (L9-L12)
Lucrul cu foaia electronică de calcul,
mutarea şi copierea datelor, deplasarea în
cadrul unei foi de calcul folosind tastatura.
Efectuarea de calcule. Corecţii. Blocarea
unor linii sau coloane. Reprezentarea grafică
a datelor, reprezentarea funcţiilor de o
variabilă, reprezentarea grafică a datelor
dintr-un tabel , reprezentarea suprafeţelor în
Excel. Lucrul cu baze de date. Definirea
structurii. Folosirea. Sortarea şi filtrarea unei
baze de date. Utilizarea Solver-ului pentru
rezolvarea problemelor de optimizare (
extreme cu legături) sau rezolvarea
sistemelor de ecuaţii (ne)liniare.
Utilizarea tehnologiei informaţiei în viata de
zi cu zi (L13-L14) Aplicaţii privind poşta
electronică,
comerţul
electronic
şi
comunicarea instantanee ("chat"). Alte
servicii
de
comunicare.
Utilizarea
Internetului. Navigarea pe web.
Bibliografie
1. V.M. Ungureanu, Bazele informaticii, lucrari de laborator, format electronic.
2. M. Balan, O. N. Staicu, V. Balan, E. N. Bizdoaca, Initiere in Windows XP,
Ed. Arves, Craiova, 2003.
3. E. N. Bizdoaca, S. Matei, N. G. Bizdoaca, Initiere in Word, Ed. Arves,
Craiova, 2003. (Referintele [2], [3] se gasesc în biblioteca UCB)
4. M. R. Buneci. Metode Numerice- aspecte teoretice şi practice. Editura
Academica Brâncuşi. Târgu-Jiu, 2009.
5. A. Dulu, Utilizarea calculatorului în 7 module ECDL Complet, Andreea
Educatianal Grup, Bucureşti, 2010.(
http://www.2shared.com/document/tsFYSD0A/DULU_Ana__Utilizarea_calculat.html)
6. B. Eder, W. Kodym, F.Lechner, Excel. Modulul 4. Calcul tabelar, All

Educational, Bucuresti, 2007.

7. A. Florea, Introducere in stiinta si ingineria calculatoarelor. Interfata
hardware-software, Editura Matrixrom, 2007.
http://webspace.ulbsibiu.ro/adrian.florea/html/docs/Final_ISIC_amprenta.pd
f
8. Levine J., Baroudi C. Internet pentru toţi, Ed. Teora, 1996.
9. L. Livovschi, Bazele Informaticii, Ed. Albatros, Bucuresti, 1975.
10. Y. Patt, S. Patel – Introduction to Computing Systems: from bits & gates to C &
beyond, McGraw-Hill Higher Education, 2 nd edition, 2003.
11. *** Manual de utilizare Windows
12. *** Manual de utilizare Microsoft Office, Word, Excel
P

P

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
I Cunoaştere şi înţelegere
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege:
- funcţionarea şi rolul principalelor elemente hardware ale unui calculator;
- teoria codificării;
- teoria reprezentării datelor în calculator;
- modul de lucru cu programele de procesare de text (Microsoft Word) sau de calcul
tabelar (Microsoft Excel), în scopul editării unor texte sau manipulării diverselor
date din tabelele de calcul.
- funcţionarea şi utilizarea aplicaţiilor oferite de Internet pentru diferite tipuri de
comunicaţii.
II. Deprinderi intelectuale sau academice (Capacitatea de a: analiza şi gândi critic, de a
dezvolta raţionamente logice şi de a argumenta)
Capacitatea de a:
- utiliza adecvat conceptele specifice disciplinei;
- analiza şi a se documenta în vederea realizării unei aplicaţii informatice;
- elabora algoritmii de realizare a unei aplicaţii informatice (sau a unei anumite
sarcini ce implica tehnologia informaţiei) şi a selecta echipamentele hardware
necesare implementării acesteia.
- testa şi actualiza o aplicaţie informatică sau echipamentele hardware aferente.
III. Deprinderi profesionale/practice(capacitatea de a aplica lucrurile învaţate şi deprinderile
intelectuale în soluţionarea unor probleme practice)
Capacitatea de a
- explica necesitatea folosirii, în general, a tehnologiei informaţiei în inginerie;
- interpreta noţiunile teoretice şi de a le pune în practică folosind programe software
specifice disciplinei.
IV. Deprinderi transferabile (capacitatea de a comunica lucrurile învaţate şi de a învăţa întrun nou context sau nou domeniu)
Capacitatea de a:
- realiza aplicaţii informatice care să asiste sau să monitorizeze desfăşurarea unor procese
sau fenomene din domeniul ingineriei.
- aborda teme de cercetare ştiinţifică din domeniul ingineriei, utilizând facilităţile oferite de
tehnologia informaţiei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală
10.4 Curs
Utilizarea
corecta
a Verificare cu caracter 60%
conceptelor introduse în global în formă scrisă
curs.
Coerenţa
în (colocviu).
exprimarea
scrisă,
ca
rezultat al acumulărilor
anterioare. Dovada de
conceptualizare,
interpretare a conceptelor şi
ideilor, formularea unor
idei proprii.
10.5 Seminar Utilizarea computerului în Verificarea scrisă/ probe 40%
/ laborator
rezolvarea unor probleme practice
periodice;
practice.
Cunoaşterea verificare la sfârşit de
componentelor de bază ale capitol, verificare prin
unui sistem de calcul. teste
docimologice
Lucrul cu fisiere si (curente sau periodice)
directoare in sistemul de
operare
Windows.
Dobandirea unor cunoştinţe
de bază în domeniul
procesării, introducerii şi
validării datelor.

din

10.6 Standard minim de performanţă
 Standarde minime pentru nota 5:
Însuşirea cunoştinţelor de bază, strict necesare pentru înţelegerea modului de construcţie,
funcţionare şi programare a calculatoarelor electronice. Utilizarea computerului pentru
rezolvarea unor sarcini specifice termoenergeticii.
 Standarde pentru nota 10:
Însuşirea unor cunoştinţe avansate privind modul de construcţie, funcţionare şi programare a
calculatoarelor electronice. Utilizarea computerului pentru rezolvarea unor sarcini complexe
specifice termoenergeticii.
Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații

Semnătura şefului de departament

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Inginerie

Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licență
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Titularul activităților de curs
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci
Titularii activităților de aplicații
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Tipul de evaluare
E1
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:

DF
DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3 Curs 2 Seminar I b) Totalul de ore pe semestru din
56 Curs 28 Seminar planul de învățământ

Laborator

2

Proiect -

Laborator

28

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

69
125
5

4. Precondiții
Curriculum* Competențe * Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.
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-

Ore

36
3
27
3

5. Condiții*
Desfășurare a cursului
Desfășurare
aplicații

Sală de curs dotată cu tablă, computer, videoproiector și
software adecvat.

Seminar
Laborator Sală de laborator dotată cu rețea de calculatoare, conexiune Internet,
software (în particular, mediu de programare pentru C/C++), tablă.
Proiect
-

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

C5. Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în
modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor
energetice (C+L) (5 credite)
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii
software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba
română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.. (C+L)

Competențe
profesionale
Competențe
transversale

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei
Obiectivele
specifice

Curs

Seminar
Laborator

Proiect

Asimilarea conceptelor fundamentale ale programării
procedurale și modulare: elaborarea algoritmilor, precum și
implementarea lor în C/C++
- înțelegerea conceptelor fundamentale ale programării
procedurale și modulare;
- introducerea elementelor de bază ale limbajului C și
completărilor aduse de C++;
-exemplificarea modului în care probleme din domenii diverse
pot fi rezolvate cu ajutorul calculatorului (prin programare).
- dezvoltarea abilităţii de a identifica datele care intervin într-o
problemă şi de a aplica algoritmii fundamentali de prelucrare a
acestora
- elaborarea algoritmilor de rezolvare simpli a problemelor
- implementa algoritmilor simpli într-un limbaj de programare
(în particular, C/C++) folosind o abordare structurata/modulara;
- înţelegerea codului sursa scris de alţi programatori şi
abilitatea de a analiza acel cod;
- identificarea erorilor de programare, detectarea cauzelor
şi corectarea acestora
-

8. Conținuturi

Curs
I. Noțiuni introductive. Structura generală a
unui sistem de calcul.
II. Algoritmi. Metode de descriere a
algoritmilor.
III. Elaborarea programelor
III.1. Evoluția limbajelor de programare.

Nr.
ore
1 oră

3 ore
2 ore

Metode de predare


prelegerea
participativă
(- predarea clasică cu
prezentare la tablă și
folosind
computerul/videoproiectorul;
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Observații

III.2. Etapele dezvoltării unui program
III.3. Modalități de descriere a sintaxei
unui limbaj
IV. Limbajele C/C++
22 ore
IV.1. Elementele de bază ale limbajului
C. Structura unui program C/C++. Operații
de intrare/ieșire cu consola în C++. (1 oră)
IV.2. Tipuri de date fundamentale. (1
oră)
IV.3. Constante (literali): constante
întregi (zecimale, octale și hexazecimale),
constante caracter, constante în virgulă
mobilă, constante șiruri de caractere. (2 ore)
IV.4. Operatori in C/C++: operatori de
atribuire și de atribuire combinați, operatori
aritmetici, operatori logici și relaționali,
Operatori la nivel de biți, operatorul virgula
(2 ore)
IV.5.
Expresii.
Precedența.
Asociativitatea. Conversii de tip în expresii.
Instrucțiunea expresie. ( 1 oră)
IV.6.
Instrucțiuni
in
C/C++:
instrucțiunea
compusă
(blocul
de
instrucțiuni), decizia (instrucțiunea if,
if…else), instrucțiunea de ramificare
(instrucțiunea switch), ciclul cu test inițial
(instrucțiunea while), ciclul cu test final
(instrucțiunea do… while), instrucțiunea
for, instrucțiuni de salt (break, continue,
goto). (4 ore)
IV.7. Tablouri unidimensionale. Șiruri
de caractere. Tablouri multidimensionale. (2
ore)
IV.8. Pointeri. Completări aduse de
C++: Alocarea dinamică a memoriei
folosind operatorii new și delete. (1 oră)
IV.9. Tipuri de date definite de
utilizator: structuri, uniuni, câmpuri de biți,
enumerări. (2 ore)
IV.10. Funcții. Definiții de funcții și
prototipuri.
Transferul
parametrilor.
Rezultatul unei funcții. Recursivitate.
Completări aduse de C++: Transferul prin
referință al parametrilor și al rezultatului
unei funcții. Parametri cu valori implicite.
Supradefinirea funcțiilor. (4 ore)
IV.11. Fișiere (2 ore)

- încurajarea exprimării
opiniilor și implicării
active a studenților în
actul receptării
cunoștințelor transmise;
- stimularea și antrenarea
studenților pentru a
asculta activ, prin
încurajarea de a pune
întrebări, de a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii și a extrage
concluzii;)
 explicația didactică
 problematizarea
 demonstrația
 exemplificarea
 algoritmizarea

Bibliografie minimală:
1. P. Deitel and H. Deitel, C++ How to Program, 10th Edition, Deitel & Associates, Inc.
2016.
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2. B. Kernighan and D. Ritchie, The C programming language, AT&T Bell Laboratories,
Murray Hill, New Jersey, PRENTICE HAL, 2nd Edition, 1988.
3. B Stroustroup, The C++ Programming Language, Pearson Education, 4th Edition, 2013.
4. L. Tudor, Bazele programarii in limbajul C++, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2010.
Alte lucrări bibliografice
1. M. D. Adams, Lecture Slides for Programming in C++ [The C++ Language, Libraries, Tools,
and Other Topics] (Version: 2019-02-04),
https://www.ece.uvic.ca/~frodo/cppbook/
2. M. Buneci, Programarea calculatoarelor – notițe de curs (variantă electronică), 2016.
3. O. Catrina, I. Cojocaru, Turbo C++, Editura Teora, 1993.
4. O. Dogaru, C++ - teorie și practică, volumul I, Editura Mirton, Timișoara, 2004.
5. O. Dogaru, Memento de programare în C++, Editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu,
2008.
6. B. Eckel, Thinking in C++, 2nd ed, MindView, Inc., 2000.
7. J. Gustedt, Modern C, Manning Publications, 2019
https://gforge.inria.fr/frs/download.php/latestfile/5298/ModernC.pdf
8. R. Miller, D. Clark and W. Knottenbelt, An Introduction to the Imperative Part of C++,
lecture notes - Imperial College London, 2016.
http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/c++Intro/
9. Pătrășcoiu, Gh. Marian, N. Mitroi, Elemente de grafuri și combinatorică. Metode,
algoritmi și programe, Editura ALL, București, 1995.
10. A. Runceanu și M. Runceanu, Noțiuni de programare în Limbajul C++, Academica
Brâncuși, Târgu-Jiu, 2012.

Aplicații (seminar/laborator/proiect)*
1. Algoritmi, scheme logice și limbaj
algoritmic (pseudocod).
2. Primele programe C/C++. Tipuri de date.
Functii de intrare / iesire. Exemplificarea
utilizării operatorilor (si expresiilor) în
C/C++
3. Utilizarea structurilor de control în
programe C/C++
4. Aplicații cu vectori. Aplicații de căutare
și sortarea vectorilor

Nr. ore
6 ore
2 ore

4 ore
2 ore

5. Programe cu tablouri multidimensionale. 2 ore
Legătura între tablouri și pointeri
6. Utilizarea tipurilor de date definite de 2 ore
utilizator: structuri, uniuni, câmpuri de biți,
enumerări.
7. Programe cu funcții.
4 ore
8. Programe complexe. Compilări separate. 2 ore
Fișiere proiect.

Metode de predare
 efectuarea de
exerciții și aplicații
(realizate cu
participarea studenților)
 implementarea
algoritmilor în C/C++
(realizate cu
participarea studenților)
 conversația
euristică
 problematizarea
 explicația didactică
 exemplificarea
 algoritmizarea
 descoperirea:
redescoperirea dirijată
și independentă,
descoperirea creativă,
descoperirea prin
documentare
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Observații

9. Programe cu fișiere

2 ore

10. Test laborator

2 ore

Alte lucrări bibliografice
1. M. Buneci, Programarea calculatoarelor – suport lucrări laborator (variantă electronică),
2016.
2. O. Catrina şi I. Cojocaru, Turbo C++, Editura Teora, 1993.
3. C. Damian şi M. Ilinca, Programarea calculatoarelor pentru ingineri. Limbajul C. Note
de curs, Tehnopress, Iaşi, 2016.
4. A. Runceanu și M. Runceanu, Noțiuni de programare în Limbajul C++, Academica
Brâncuși, Târgu-Jiu, 2012.
5. E. M. Stroustroup, The C++ Programming Language, Pearson Education, 4th Edition,
2013.
6. *** C++ reference: http://en.cppreference.com (reference)
7. *** C++ Tutorial: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9

Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel al disciplinelor similare predate în alte centre
universitare din țară și din străinătate. Unul dintre aspectele avute în vedere este facilitarea
integrării cunoștințelor din diferite domenii și realizarea conexiunilor interdisciplinare.
Competenţele achiziţionate sunt necesare în următoarele ocupaţii:
 Ocupații posibile conform COR: Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei (Subgrupa majora
21)
 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR:
10 Evaluare

Tip
activitate

Curs

Seminar

Laborator

Metode / forme de
Pondere din
evaluare*
nota finală
- corectitudinea și completitudinea E scris: cu subiecte 60 %
cunoștințelor;
individualizate (număr
- utilizarea adecvată a conceptelor și a de subiecte/bilet =3)
terminologiei specifice programării
calculatoarelor
- capacitatea de aplica tehnicile de
programare studiate pentru rezolvarea
unor probleme concrete
- capacitatea de a opera cu cunoștințele EP
(evaluare
pe 40 %
asimilate;
parcurs):
- participarea activă la
- înțelegerea algoritmilor și
lucrările de laborator
implementarea lor
-teme
- criterii ce vizează aspectele
Evaluare
sumativă
atitudinale: disponibilitatea de a se
lucrări practice:
informa și forma
- probă pe calculator
Criterii de evaluare
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- dosar cu referatele
lucrărilor de laborator
Proiect
Standard minim de performanță
o Cunoașterea elementelor de bază C/C++, probată prin rezolvarea unor aplicații simple
(obținerea a minim 50 % din punctaj).
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Semnătura titularului de curs
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații (laborator)
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci

Semnătura şefului de departament
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ
superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de
studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licență
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CHIMIA UCB.03.02.IF.01.05
Conf. univ. dr. Popa Roxana - Gabriela
Titularul activităților de curs
Asist. univ. dr. ing. Cazalbașu Ramona - Violeta
Titularii activităților de aplicații
E1
Anul de
I
Semestrul
I
Tipul de
studiu
evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DF
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
5 Curs 2 Seminar 1
I b) Totalul de ore pe semestru
70 Curs 28 Seminar 14
din planul de învățământ

Laborator

2

Proiect -

Laborator

28

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate
și pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

ore
8
8
8
2
4
0

30
100
4

4. Precondiții
Curriculum* Competențe
* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la evaluarea
finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

5. Condiții*
Desfășurare a cursului

Videoproiector, tablă, planșă sistemul periodic al elementelor

-

Desfășurare
aplicații

Seminar
Laborator Ustensile și echipamente de laborator, sticlărie, reactivi chimici
Proiect
-

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*
C1.1. Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor și metodelor de
bază din chimie
C 1.2. Utilizarea cunoștințelor de bază din chimie pentru explicarea și
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau
proceselor specifice ingineriei industriale
C 1.3.Aplicarea de teoreme, principii si metode de bază din chimie
pentru calcule ingineresti elementare, în proiectarea și exploatarea
Competenţe profesionale sistemelor tehnice, specifice ingineriei industriale, în conditii de
asistență calificată
C 1.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare,
din chimie, pentru identificarea, modelarea, analiza și aprecierea
calitativă și cantitativă a fenomenelor și parametrilor caracteristici,
precum și pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor, din procese
specifice ingineriei industriale
C 1.5.Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice
ingineriei industriale, pe baza identificării, selectării și utilizării
principiilor, metodelor optime și soluțiilor consacrate din chimie
CT 1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea
responsabilă a sarcinilor profesionale în conditii de autonomie
restrânsa și asistență calificată. Promovarea raționamentului logic,
convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și
autoevaluării în luarea deciziilor
CT 2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii
în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de
Competențe transversale inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive și respectului față
de ceilalți, diversității și multiculturalității și îmbunătățirea continuă a
propriei activități.
CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserției pe piața muncii și al adaptării la dinamica
cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională.
Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de
tehnologia informației și a comunicării.
* Se vor preciza competențele specifice asigurate de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea cunoștințelor privind noțiunile de bază din chimie.

Obiectivele
specifice

Însușirea noțiunilor privind conceptul de atom, moleculă,
interdependența dintre legătura chimică-structură-proprietăți-poziția
în sistemul periodic al elementelor, a aspectelor generale privind
starea gazoasă, concentrațiile soluțiilor, acizi și baze, echilibrul
chimic și procesele redox.
Dobândirea abilităților practice privind efectuarea lucrărilor de
laborator, organizarea și desfășurarea activităților în echipă.

Curs

Seminar
Laborator
Proiect

-

8. Conținuturi
Curs
I. Atomul
1.1. Noțiunea de element chimic. Conceptul de atom și moleculă
1.2. Alcătuirea atomului
1.3. Structura nucleului
1.4. Structura învelișului de electroni
1.5. Principiile de ocupare cu electroni a învelișului de electroni în
straturi, substraturi și orbitali
1.6. Corelații între structura învelișului de electroni, poziția în tabelul
periodic și proprietățile elementelor
1.7. Sistemul periodic al elementelor. Blocul elementelor s, p, d, f
1.8. Caracterul metalic și variația caracterului bazic
1.9. Caracterul nemetalic și variația electronegativității
1.10. Proprietăți fundamentale fizice periodice. Raze atomice și raze
ionice. Energia de ionizare. Afinitatea pentru electroni.
1.11. Importanța metalelor și aliajelor în industrie
II.Interacțiuni între ioni, atomi și molecule
2.1. Legătura ionică
2.2. Legătura covalentă polară și nepolară. Hibridizarea
2.3. Legătura covalent- coordinativă
2.4. Legătura metalică
2.5. Legături intermoleculare van der Waals și de hydrogen
2.6. Combinații complexe utilizate în industrie
2.7. Combinații complexe ce participă la procesele biologice din
organismul uman
III.Starea gazoasă
3.1. Caracteristicile gazului ideal și parametrii de stare
3.2. Efectele produse de poluarea aerului cu gaze: efectul de seră,
ploaia acidă, smog.ul, deteriorarea stratului de ozon
IV.Soluții
4.1. Dizolvarea
4.2. Solubilitatea substanțelor chimice
4.3. Concentrația soluțiilor
4.4. Cristalohidrați utilizați în industrie
V.Echilibrul chimic
5.1. Proprietățile unui sistem aflat în echilibru
5.2.Factorii care influențează echilibrul chimic
VI.Acizi și baze
6.1. Acizi și baze
6.2. Cuplul acid- bază conjugată și amfoliți acido-bazici
6.3. Importanța pH-ului în industrie și în analizele medicale
VII.Procese redox
7.1. Determinarea numerelor de oxidare
7.2. Reacții de oxidare și reducere
7.3. Stabilirea coeficienților în ecuațiile reacțiilor redox
7.4. Importanța oxidării și reducerii în procesele industriale
7.5. Agenți oxidanți și agenți reducători cu importanță practică în

Nr. ore
6h

4h

4h

4h

4h

2h

4h

Metode de predare
- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi videoproiectorul)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor şi implicării
active a studenţilor în
actul
receptării cunoştinţelor
transmise, prin
stimularea şi
antrenarea acestora
pentru a asculta activ, a
pune întrebări, a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii, sugestii, a formula
ipoteze, a extrage
concluzii, a gândi critic.

industrie și în activitățile medicale
7.6. Pile electrochimice. Acumulatorul cu plumb
7.7. Coroziunea chimică, electrochimică și biochimică
Bibliografie minimală
1. C.D. Nenițescu, Chimie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985
2. Gh. Marcu, M. Brezeanu, A. Bâtcă, C. Bejan, R. Cătuneanu, Chimie anorganică, Editura Didactică
și Pedagogică, București, 1984
Alte lucrări bibliografice
1. V. Aldea, V. Uivarosi, Chimie anorganică – elemente și combinații, Editura Medicală, București,
1999
2. Gheorghe Cîmpeanu, Monica Ilieș, Chimie anorganică, USAMV, București, Facultatea de
Biotehnologii, 2002
Aplicații (laborator)* - total 28 ore

Nr.
ore
1. Norme de protecție și organizare a muncii în laboratorul de 2 h
chimie. Reguli elementare de acordare a primului ajutor.
Echipamente uzuale și speciale utilizate în laboratorul de
chimie (sticlărie de laborator, ustensile de laborator din
porțelan, ustensile metalice de laborator)
2. Operații de separare
8h
 Decantarea
 Filtrarea (gravitațională, la presiune redusă)
 Separarea lichid-lichid nemiscibil
 Extracția solid-lichid
 Distilarea
3. Tipuri de reacții chimice
6h
Reacții ionice (de precipitare, cu formare de combinații
complexe, protolitice)
Reacții de oxido reducere
4. Solubilitatea substanțelor. Soluții
2h
Factorii care influențează solubilitatea substanțelor
5. Viteza de reacție. Factorii care influențează viteza dec 2h
reacție
6. Metale și hidroxizi metalici. Reacții chimice 4h
caracteristice metalelor.
Metode de obținere a hidroxizilor. Proprietățile chimice
caracteristice hidroxizilor metalelor
7. Sinteze chimice. Sinteze de alauni
2h
8. Colocviu pentru încheierea situației de laborator
2h
Nr.
Seminar – total 14 ore
ore
1. Aplicații privind structura atomului. Configurația 2h
electronică
2. Aplicații privind formarea moleculelor prin legături 2h
ionice, covalent polare și covalent nepolare
3. Aplicații privind formarea moleculelor prin legături 2h
covalent coordinative și legături metalice
Legături intermoleculare
4. Aplicații privind variația razei atomice și energiei de 2h
ionizare în grupă și în perioadă

Metode de predare

Explicația, Descrierea,
Conversația
euristică, Problematizarea,
Exerciţiul, Demonstrația

5. Reacții chimice. Reacții de oxido reducere
2h
6. Exerciții și probleme privind soluțiile (concentrații 2h
procentuale, molare, normale, randament, puritate)
7. Aplicații privind importanța metalelor
2h
Bibliografie minimală
1. Gheorghe Cîmpeanu, Monica Ilieș, Marc Antoniu Ilieș, Cătălina Voaideș, Lucrări practice
de chimie anorganică, USAMV, București, 2003
2. Roxana Gabriela Popa, Daniela Cîrţînă, Bazele chimiei organice în ingineria mediului,
Editura „Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2012, 170 pag., ISBN 978-973-144-562-5
Alte lucrări bibliografice
1. Aldea V., Uivaroși V., Chimie anorganică – elemente și combinații, Editura Medicală,
București, 1999
2. Aldea V., Uivaroși V., Chimie anorganică – principii fundamentale, Editura Medicală,
București, 1999
3. Beran J.A., Laboratory manual for principles of general chemistry, sixth Ed., John Wiley
Sons, 2000
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele proiectului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conținutul disciplinei Chimie este coroborat cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului de studiu,
conținutul fișei disciplinei fiind adaptat cerințelor de pe piața muncii și schimbărilor și dinamicii
permanente a acesteia.
10. Evaluare
Tip
Criterii de evaluare
activitate
Utilizarea corectă a conceptelor
introduse în curs.
Coerenţă în
exprimarea orală, ca
Curs
rezultat al acumulărilor anterioare.
Dovada de conceptualizare, interpretare
a conceptelor şi ideilor, formularea unor
idei proprii.
Utilizarea conceptelor introduse la curs
în aplicaţii practice
Laborator

Metode / forme de
Pondere din
evaluare*
nota finală
E (examen) oral, cu 60%
subiecte individualizate,
cu câte două subiecte /
bilet

L (laborator) - dosar cu 40%
referatele lucrărilor de
laborator, frecvența la
aceste activități.

Standard minim de performanță
 Standarde minime pentru nota 5:
Cunoașterea conceptelor de bază și generale din chimie, în special aspecte privind structura
atomului, legături chimice, soluții, acizi și baze, elementele chimice din sistemul periodic al
elementelor
 Standarde pentru nota 10:
Cunoașterea în totalitate a conținutului disciplinei predate
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se nr.
de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar cu
referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Popa Roxana - Gabriela

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații (laborator)
Asist. univ. dr. ing. Cazalbașu Ramona- Violeta

Semnătura şefului de departament

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu, Agroturism
Inginerie energetica
Licență
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Economie generala
UCB. 03.02.IC.1.07

Titularul activităților de curs
Ianasi C
Titularii activităților de aplicații
Ianasi C
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare
V1
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:

DC
DA

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
28 Curs 14 Seminar 14
planul de învățământ

Laborator

Proiect

Laborator

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

22
50
2

4. Precondiții
Curriculum*
Competențe
* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

5. Condiții*
Desfășurare a cursului

Videoproiector
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ore

6
6
6
0
2
0

Desfășurare
aplicații

Seminar
Laborator
Proiect

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

Competențe
profesionale
Competențe
transversale

Gestionarea relatiilor de tipul cerere-oferta
Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea
de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei
Obiectivele
Curs
specifice

Seminar

Cunoaşterea de către studenţi a sistemului de categorii şi procese
economice utilizate de practica economică la nivel microeconomic
Înţelegerea mecanismelor de derulare a activităţii economice, a
comportamentului individual al agenţilor economici în cadrul pieţei
concurenţiale;
Modelarea comportamentului consumatorilor si al firmelor în funcţie
de modificarea mediului economic în care acţionează.
Dezvoltarea capacitatii studentilor de a analiza si previziona
activitatile desfasurate de agentii economici pe piata.

Laborator
Proiect
8. Conținuturi

Curs
1. Stiinta economiei, economia de piatã modernã
Economia formã a actiunii sociale
2. Bunurile economice
Formele utilitatii economice
3. Teoria comportamentului consumatorului
Interesele si preferintele consumatorului
Echilibrul si alegerea consumatorului
4. Factorii de productie.
Natura. Munca. Capitalul
5. Veniturile
Notiuni introductive. Salariul, profitul, dobanda, renta
6. Costurile.
Mãrimea, structura si dinamica unui cost.
Cererea. Oferta
7. Piata, concurenta si pretul
Notiuni introductive. Piata. Tipuri de piete
Concurenta. Pretul

Nr.
ore

Metode de
predare

Observații

2h
2h
2h
2h
2h
2h

2h

Bibliografie
1.Badea F.- “Strategii economice ale întreprinderii industriale”, Editura ALL, Bucureşti, 1998;
2.Bălăceanu C., Bentoiu C. Microeconomie, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007
3.Bărbulescu C., Gavrilă T. – “Economia şi gestiunea întreprinderii”, Editura Economică, Bucureşti,
1999;
4.Constantinescu D., Nistorescu T., Tumbăr C., Meghişan Gh., - “Economia întreprinderii”, Editura
Universitaria, Craiova, 2000;
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5.Coşea M, Curs de economie, Editura Tribuna Economică, Bucuresti, 2003
6.Deaconu A., - “Economia întreprinderii”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1998;
7.Istocescu A - Managementul IMM, Editura Economică, Bucureşti, 2009
8. Heyne P. – Modul economic de gandire, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1991;
9. Nicolescu O. – “Economia, firma şi managementul bazat pe cunoştinţe”, Editura Economică,
Bucureşti, 2008;
10.Nistorescu T., Meghişan Gh. – “Economia întreprinderii”, Editura Scrisul românesc, Craiova, 2000;
11.Şerban C. – Riscul în activitatea agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009
12.Vărzaru M., - “Economia întreprinderii”, Editura Helios, Craiova, 2007;
13.http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme%20studentesti/Cursuri/Ivan%20Felicia/Curs%20Economie%20Gen
erala.pdf

Alte lucrări bibliografice

Aplicații (seminar/laborator/proiect)*

Nr.
ore

Metode de
predare

Observații

1. Stiinta economiei, economia de piatã modernã,
2h
lucrul cu manualul şi
exemple de promotori ai economiei si activitatea
alte cărţi;
acestora
demonstraţia
2. Bunurile economice, formele utilitatii
2h
didactică; exerciţiul
economice. Exemple, studii de caz
3. Interesele si preferintele consumatorului,
2h
echilibrul si alegerea consumatorului. Exemple,
studii de caz
4. Factorii de productie: natura, munca, capitalul
2h
5. Veniturile, salariul
2h
6. Costurile, mãrimea, structura si dinamica unui
2h
cost. Cererea si oferta. Exemple
7. Piata, concurenta si pretul. Exemple, studii de
2h
caz
1.Bălăceanu C., Bentoiu C. - Microeconomie, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007
2.Didier M. – “Economia: regulile jocului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;
3.Nicolescu O. – “Economia, firma şi managementul bazat pe cunoştinţe”, Editura Economică, Bucureşti, 2008;
4.Şerban C. – Riscul în activitatea agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009
5.Vărzaru M., - “Economia întreprinderii”, Editura Helios, Craiova, 2007;
6.https://www.scribd.com/doc/58560753/Curs-Economie-Generala
7.https://graduo.ro/cursuri/economie/economie-generala-14625
8.http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme%20studentesti/Cursuri/Ivan%20Felicia/Curs%20Economie%20Generala.pdf
9.http://www.academia.edu/7011145/Curs_Economie

Alte lucrări bibliografice
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.




9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Ocupații posibile conform COR:
Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR:

10. Evaluare
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Tip
activitate
Curs

Seminar

Metode / forme de
evaluare*

Criterii de evaluare
-corectitudinea cunoştinţelor acumulate
-gradul de asimilare a limbajului de
specialitate
-evaluare pe parcursul semestrului care
consta in realizarea unor studii de caz

Evaluare scrisa
(2 subiecte)

Pondere din
nota finală
60%
30%

Rezolvarea
temei propuse la seminar

Prezenta la seminar

Laborator

10%
-

Proiect
Standard minim de performanță
Cerinţe pentru nota 5: Cunoaşterea de către studenţi a principalilor termeni economici. Demonstrarea, la examen, a
cunoasterii notiunilor despre interesele si preferintele consumatorului, factorii de productie, cererea, oferta
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații
(laborator)

Semnătura şefului de departament

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Limba engleză 1
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
Lector dr. Paicu Adina
2.4Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V1 2.7 Regimul disciplinei IC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
2 din care: 3.2curs - 3.3seminar/laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5curs - 3.6seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Laborator informaticã

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Comunicarea cu succes într-un cadru larg de contexte
profesionale şi culturale, prin utilizarea corectă a variantelor
lingvistice specifice în vorbire şi scriere
Crearea unei baze teoretice indispensabile prin aplicaţii

2
28
Ore
20
10
13
4
0
47
75
3

Competenţe transversale

practice bazate pe texte autentice pentru familiarizarea cu
limba engleză scrisă şi orală
Însuşirea unei terminologii specifice pentru comunicarea
eficientă în situaţii profesionale multilingve.
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi
asumarea de roluri specifice.
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă în
limba engleză
Identificarea oportunităţilor de formare continuă prin
utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare
Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea
executării lor la termen

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

Comunicarea eficientă în limba engleză prin însuşirea
terminologiei specifice
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleza
vorbită prin îmbogăţirea cunoştinţelor de vocabular
Abordarea unor subiecte de interes pentru cei implicaţi în
mediile de afaceri prin studierea unor texte autentice
Însuşirea cu succes a unei baze teoretice a gramaticii limbii
engleze şi aplicarea acesteia in situaţii specifice
Utilizarea corespunzătoare a terminologiei specifice
disciplinei

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare
Aplicaţii practice pentru recapitularea
cunoştinţelor dobândite anterior
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin

Observaţii

Bibliografie
8.1 Seminar/laborator
Revision
About you

Surfing the Internet

Visiting Romania

On a daily basis

Shopping

My job

Travelling abroad

folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.

Bibliografie
 Bantas A., English for Advanced Students, Institutul European, Iasi, 1993.
 Dahan Lionel, Engleza fără greşeli, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001.
 Delgiudice Matei, L., Fifty Useful Tests in English, Editura Aramis, Bucuresti,
2000.
 Dutescu, D., Spoken English-manual de conversatie in limba engleza, Editura
Miron, Bucuresti, 1991.
 Gruia George, A concise english grammar, Editura Grupus, 1998.
 Martinet A.V., Thomson A., A Practical English Grammar with Exercises,
London, 1989.
 Paidos, C., English Grammar-Theory and Practice, Editura Polirom, Bucuresti,
2001.
 Stancu, V., Engleza intensivă, Editura Niculescu, Bucuresti,2000.
 Turcu F., Nastasescu V., Limba engleza pentru intreprinzatori si oameni de
afaceri, Editura Sagittarius, Iasi, 1991.
 www.bbclearningenglish.co.uk
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Descrierea implicaţiei comunicării pentru afaceri în noul context economic
 Enunţarea principalelor caracteristici ale comunicării pentru afaceri în limba engleză
 Identificarea rolului comunicării pentru afaceri în limba engleză în instituţiile
publice şi private
 Capacitatea de a sesiza anumite erori în exprimarea scrisă şi orală şi corectarea
acestora
 Dezvoltarea abilităţilor de a lucra eficient în echipă
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar Participarea

activă

în Verificare orală

40%

din

/ laborator

cadrul cursurilor practice/
prezentare proiecte
Verificare scrisă
cadrul colocviului

în 60%

10.6 Standard minim de performanţă
 Exprimarea orală şi scrisă în limba engleză la nivel de competenţă B1
Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Facultatea de Inginerie
Energie, mediu şi agroturism
Inginerie Energetica
I – Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT I
2.2 Titularul activităţilorde curs
2.3 Titularul activităților de S / LP / L /P Asist. Univ.Sakizlian Eduard Robert
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul 1
2.6 Tipul de evaluare* V
I

2.7 Regimul disciplinei**

IC

* E/ C/ V - Examen Colocviu Verificare conform cu planul de învățământ; ** OF/OS/OL/OC disciplină obligatorie fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară; AF / AS /
AL / AC disciplină opţională fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară; DF – disciplină facultativă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 S / LP / L / P
1
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
3.6 S / LP / L / P
14
3.7 Distribuţia fondului de timp în ore de pregătire individuală
- 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–
3.8 Total ore studiu individual
36
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
2

1
14
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
- Nu este cazul
4.2 de competenţe
- Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Sala de curs dotata cu videoproiector; planşe grafice; fişe de lucru
5.1. de desfăşurare a cursului
Sală de sport
5.2. de desfășurare a S/L/ LP

6.2. Competente
transversale

6.1. Competente
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Cunoaşterea valorii indicelui respirator, a celui de proporţionalitate, despre obezitate, valori medii,
bune şi foarte bune. Mijloace de ameliorare a lor prin exerciţiu fizic.
C2. Noţiuni despre ţinuta corectă şi deficienţele fizice. Cunoaşterea modalităţilor de prevenire şi
corectare a afecţiunilor aparatului locomotor întâlnite mai des în viitoarea profesie.
C3. Ameliorarea gradului de tonicitate musculară cu ajutorul gimnasticii aerobice şi a unor
circuite de fitness.
CT1. Joc sportiv pentru îmbunătăţirea îndemânării şi coordonării calităţii necesare viitorului absolvent.
CT2. Optimizarea capacităţii motrice conform cerinţelor profilului profesional. Evaluarea posibilităţilor
fizice conform programei elaborată de disciplină (testări).
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
Aprofundarea cunoștințelor de ordin teoretic, metodologic și practico-metodic, necesare dezvoltării
general al
fizice armonioase și optimizăii capacităţii motrice conform cerinţelor profilului profesional;
disciplinei
Cunoaşterea modalităţilor de prevenire, corectare şi recuperare a afecţiunilor şi atitudinilor deficiente
7.2 Obiectivele
întâlnite în profesia de asitent medical generalist;
specifice
Rolul educaţiei fizice în programul zilnic al studentului, viitor asistent medical generalist;
Formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic, în timpul liber;
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Nr. ore
Obs.
8.2 Seminar/laborator / lucrări practice
Nr. ore
Obs.
1.
Cerinţele cursului de educaţie fizică.
1
2.
Norme specifice de protecţia muncii
1
3.
Testare iniţială calităţi motrice
1
4.
Dezvoltarea calităţilor motrice: forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare
1
5.
Dezvoltarea calităţilor motrice: forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare
1
6.
Dezvoltarea calităţilor motrice: forţă, viteză, rezistenţă,îndemânare
1
7.
Dezvoltarea calităţilor motrice: forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare
1
8.
Dezvoltarea calităţilor motrice: forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare
1
9.
Deprinderi motrice specifice ramurilor de sport: baschet, volei, fotbal, badminton
1
10. Deprinderi motrice specifice ramurilor de sport: baschet, volei, fotbal, badminton
1
11. Deprinderi motrice specifice ramurilor de sport: baschet, volei, fotbal, badminton
1
12. Deprinderi motrice specifice ramurilor de sport: baschet, volei, fotbal, badminton
1
13. Deprinderi motrice specifice ramurilor de sport: baschet, volei, fotbal, badminton
1
14. Deprinderi motrice specifice ramurilor de sport: baschet, volei, fotbal, badminton
1
Metode de demonstraţia didactică; expunerea sistematică; conversaţia; observaţia; exersarea practică;metoda repetării
predare
în condiţii variate pentru perfecţionarea elementelor tehnico-tactice
8.3 Bibliografie obligatorie
1. Cordun, M.: Postura corporală normală şi patologică, Editura ANEFS, Bucureşti, 1999
2. Filipescu, D., Gherghişan, D., Bologa, M.: Educaţie fizică în învăţămîntul superior medical, Editura UMF, 2001
8.4 Bibliografie opţională
1. Dragnea, A., Bota, A.: Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1999
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale şi angajatorilor respectând
cerinţele legilor în vigoare, în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 S/ L / LP
/P

10.1 Tipul şi criteriul de evaluare
Evaluare sumativă prin acordare de
note de la 10 la 1

10.2 Metode de evaluare
Evaluarea prin probe practice specifice

Acordare de notă de la 10 la 1 ca
urmare a activităţii studentului la LP

Observarea sistematică a comportamentului şi a
activităţii studentului în cadrul seminar /
laborator / LPşi / sau a activităţii
profesionale,situaţia prezențelor, participare la
competițiiuniversitare etc.

10.3
Pondere din
nota finală
50%

50%

10.6 Standard minim de performanţă
- Condiții de prezență
- Promovarea probelor tehnico-tactice şi a cerinţelor minime la examenul practic pentru nota 5

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament
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FISA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar/laborator/proiect
2.4 Anul
I
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
de Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

Comunicare
Lector dr. Păstae Oana
II

2.6 Tipul
de
evaluare

V2

2.7
Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână din care
1
3.2 curs 1
3.3 aplicații
3.4 Total ore din planul de învăţământ din
14
3.5 curs 1
3.6 aplicații
care
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren
Pregătire proiect, laborator, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
36
3.9 Total ore pe semestru
50
3. 10 Numărul de credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

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

IC

ore
10
4

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale
Competenţe
CT2 Capacitatea de a lucra în echipă şi de a coordona o echipă care
transversale
realizează sarcini profesionale în condiţii impuse – 2 CR
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila de competenţe specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
Formarea de competenţe şi deprinderi în domeniul comunicării,
al disciplinei
fundamentate pe abilităţi în sfera organizării, relaţionării, coordonării,
programării şi proiectării structurilor şi sistemelor de comunicare precum şi
pe abilităţi în dezvoltarea unor sisteme eficiente de relaţionare şi negociere
în afacerile organizaţiilor.

4.2 Obiective specifice

1. Competenţe cognitive
1.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea singulară a conceptelor,
abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare/nodale, în situaţii
bine definite;
1.2 Explicarea şi interpretarea singulară/ individuală a conceptelor,
abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare/nodale, în situaţii
bine definite;
2. Competenţe aplicativ - practice (instrumental - operaţionale)
tehnice şi profesionale
2.1. Aplicarea şi transferul abilităţilor elementare de tip conceptual-tehnic şi
rezolvarea de probleme simple, în contexte bine definite;
2.2. Demonstrarea abilităţilor de analiză critic-constructivă a conceptelor,
teoriilor, modelelor, metodelor şi practicilor elementare în forma unor
enunţuri simple;
3. Dezvoltarea şi implementarea unor abordări creative în formularea
de soluţii la probleme tipice şi elementare, în contexte bine definite.
3.1. Competenţe de comunicare şi relaţionale, afective şi valorice
3.2. .Responsabilizarea şi dezvoltarea în plan personal a resursei umane cu
sarcini profesionale în domeniul comunicării, implementând şi dezvoltând
competenţele ştiinţifice şi profesionale.
3.3. Familiarizarea cu munca de echipă şi integrarea într-o cultură
organizaţională permisivă, pozitivă şi constructivă.
3.4. Utilizarea resurselor informatice moderne (internet, baze de date,
suporturi metodologice, etc.) pentru dezvoltarea personală.

8. Conţinuturi
Nr. Crt.
1.

2.

Continut curs
Comunicarea:definiţie, variabile implicate şi condiţionări ale procesului
“Axiomele” Şcolii de la Palo Alto
Tipologia formelor de comunicare
Comunicarea orala
Trasaturi ale persoanelor cu abilitati de comunicare
Stiluri si forme de comunicare orala
Dialog vs. monolog

Nr. ore
2h

2h

3.

4.

5.

6.

7.

Comunicarea nonverbala (Definitie, functii, caracteristici, forme)
• Postura - definitie
• Comunicarea tactila
• Comunicarea spatiala
Prezenta personala
Comunicare paraverbala
• Definirea paralimbajului si particularitati
• Elemente de paralimbaj (ritm, ton, intonatie, volum, accent, fluenta,
dictie, manifestari sonore, pauzele sau tacerile, cuvintele de umplutura)
Comunicarea interculturala
Surse de neintelegeri si gafe
Comunicarea interculturala
- cultura de schimb
-tabuuri si simboluri
- conditia femeilor
- perceptia timpului si spatiului
- etica
-prejudecatile
Comunicarea in timpul intalnirii
- reflexele prealabile intalnirii
- identificarea semenilor
-autoprezentarea
- primele schimburi verbale
Critica constructiva; sinteza cursului, concluzii
Comunicare scrisa
Redactarea unui C.V. si a unei scrisori de intentie
Exigentele unei lucrari stiintifice
Comunicarea mediata de calculator

2h

2h

2h

2h

2h

Bibliografie
1. Anghel Petre, Stiluri si metode de comunicare, ARAMIS, 2003
2. Bodea Gabriela, Comunicarea: expresie si deontologie, Casa Cartii de Stiinta, Cluj
Napoca, 2007
3. Bougnoux Daniel, Introducere in stiintele comunicarii, traducere de Vilota Vintilescu,
POLIROM, 2000
4. Boutaud, Jean Jacques. Comunicare, semiotică şi semne publicitare, prefaţă de Yves
5. Chelcea, Septimiu; Ivan, Loredana; Chelcea, Adina. Comunicarea nonverbală: gesturile şi
postura, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2005
6. Greimas, Algirdas. Despre sens, Univers, Bucureşti, 1975
7. Mucchielli Alex, Arta de a comunica. Metode, forme si psihologia situiatiilor de
comunicare, POLIROM, 2005
8. Paus, V.A., Comunicare si resurse umane, Ed. Polirom, Iasi, 2006
9. Prutianu Stefan, Antrenamentul abilitatilor de comunicare, POLIROM, 2004
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Disciplina răspunde concret cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi
internaţional atât a învăţământului tehnic superior, cât şi a mediului economic, a domeniului
ingineriei mediului în strânsă conexiune cu domeniul energetic;
 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului de Inginerie
Energetică din Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale din cadrul UCB din






Tîrgu Jiu fiind corelată cu programe de studii similare din universităţile din ţară şi europene ce
aplică sistemul Bologna;
În contextul actual de dezvoltare al ingineriei energetice domeniile de activitate vizate sunt
practic nelimitate, posibilii angajatori vizaţi fiind atât din mediul educaţional, cât şi din mediul
industrial, al mediului de cercetare - dezvoltare, dar şi organizaţii/asociaţii/ societăţi/ companii
naţionale, internaţionale sau multinaţionale;
Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire
ştiinţifică şi tehnică adecvată, care să le permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după absolvire,
dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de masterat şi doctorat;
Programul de studii este încadrat în politica şi strategia Universităţii Constantin Brâncuși din
Tîrgu-Jiu, atât din punct de vedere al conţinutului şi structurii, cât şi din punct de vedere al
aptitudinii şi deschiderii internaţionale oferite studenţilor

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Prezentă si activitate
desfăsurată

10.4 Curs
Răspuns la verificare
10.5 Aplicaţii

-

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în nota
finală
Verificare condică
prezență

30%

Verificare

70%

-

-

10.8 Standard minim de performanţă
 Identificarea subiectelor și răspunsul minimal la acestea
 Definirea noţiunilor esențiale specifice disciplinei
Rezultatul evaluării finale la o disciplină rezultă din însumarea punctelor alocate fiecărei activităţi din
cadrul disciplinei (puncte ale căror sumă este 100), iar punctajul total se transformă în notă (de la 1 la 10)
prin împărţire la 10 şi rotunjire (cu excepţia notei 5 care se obţine prin trunchiere).

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Inginerie
Energie, Mediu şi Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul
activităţilor
de
seminar
2.4Anul de 1 2.5 Semestrul
1 2.6 Tipul de
studiu
evaluare

Fizica
Ş.l. dr. Tătar Adina
Ş.l. dr. Tătar Adina
E 2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2curs
2

OF

3.3
laborator/seminar
3.6 laborator

3.4Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5curs 28
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

1/0
14
8
6
16
0
2
1
33
75
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunostiinte de liceu: Fizica, Chimie
4.2 de competenţe Competente generale: capacitatea de acumulare de cunoştinţe
generale de bază; utilizarea corectă a terminologiei din fizică şi
informatica; abilităţi elementare de operare pe PC; abilitatea de a
lucra independent si in echipa;
Competente profesionale: efectuarea unor calcule aritmetice,
algebrice si de analiza matematica; rezolvarea unor probleme
simple de fizica.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Calculator (PC) cu soft instalat, montaje
experimentale pentru studiul fenomenelor
abordate, indrumator laborator.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1 : Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor legi şi
principii fizice într-un context dat.
C2: Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi
specifice privind fenomenele fizice caracteristice, cu referire
la specificul disciplinei si la disciplinele înrudite
C3: Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atât în
situaţii concrete din domenii conexe, cât şi în cadrul unor
experimente, folosind aparatura standard de laborator.
C4: Identificarea componentelor unei instalatii de laborator
si explicarea modului de functionare al acesteia pe baza
referatului de laborator
C5:Utilizarea
instrumentelor de masura, prelucrarea
rezultatele experimentale, estimarea erorile ce afecteaza
datele obtinute prin masuratori sau pe cele determinate pe
baza rezultatelor experimentale
C6: Aprecierea comparativă a rezultatelor teoretice oferite
de literatura de specialitate si cele ale unui experiment
realizat
C7: Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de
bază privind fenomenele fizice
C8: Rezolvarea problemelor de fizică în condiţii impuse,
folosind metode numerice şi statistice.
Competenţe transversale - Capacitatea de a evalua fenomenele fizice si de a comunica
în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
- Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, in
conditii de autonomie restransa si asistenta calificata
- Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in
echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
- Constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea
eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare, pentru
dezvoltarea personala si profesionala.
- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă
multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al OG: Studentii sa identifice notiunile si fenomenele specifice
disciplinei
disciplinei intr-un context dat si sa aplice aceste cunostinte in analiza
si prelucrarea de date experimentale, precum si in rezolvarea
problemelor cu specific ingineresc.
7.2 Obiectivele specifice - Studentii sa defineasca notiunile specifice si sa descrie fenomenele
proprii acestei discipline
- Studentii sa utilizeze corect aparatura de laborator pentru a efectua
masuratori.
- Studentii sa prelucreze datele experimentale utilizand pachete
software si sa interpreteze corect rezultatele experimentale.
- Studentii sa transpuna in practica, la rezolvarea de probleme,
cunostintele acumulate.
- Studentii sa isi dezvolte capacitatiea de organizare si investigare.
- Studentii sa isi dezvolte spiritul muncii in echipa.

- Studentii sa aprecieze si sa cultive un mediu stiintific bazat pe valori
si calitate.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Mărimi fizice şi unităţi de măsură.
1.1. Mărimi fizice: S.I, mărimi fizice fundamentale
şi derivate.
1.2. Operaţia de măsurare, teorema fundamentală a
măsurării.
2. Elemente de mecanica fizica
2.1. Notiuni introductive de baza. Principiile
mecanicii clasice.
2.2. Miscarea punctului material sub actiunea unor
tipuri de forte.
2.3. Teoreme de variatie si legi de conservare in
mecanica
2.4. Oscilaţii mecanice: armonice, amortizate,
întreţinute şi rezonanţa
2.5. Fenomene ondulatorii: ecuaţia undelor, aspecte
energetice, fenomene specifice undelor (interferenţa,
difracţia, polarizarea, reflexia şi refracţia, reflexia
totală (fibre optice), atenuarea, dispersia, difuzia),
unde sonore, efectul Doppler
3. Termodinamică şi căldură
3.1. Notiuni termodinamice de baza. Transformarile
simple ale gazului ideal
3.2. Principiile termodinamicii
4. Electricitate şi magnetism
4.1. Campul electric: marimi şi legi caracteristice,
dipolul electric, polarizarea electrica, condensatori,
curent electric, rezistenta electrica. Legile lui Ohm.
4.2. Campul magnetic: marimi şi legi caracteristice
5. Optica
5.1. Optica ondulatorie;: surse coerente, interferenţa
(dispozitivul Young), difractria luminii
5.2. Optica geometrică: reflexia si refracţia, legile
reflexiei si refractiei, prisma optica, relatiile prismei,
dioptrul sferic.
6. Elemente de fizica cuantică
6.1. Cuante de energie, fotonul, fenomene care
evidenţiază caracterul corpuscular al luminii;
6.2. Efectul fotoelectric extern; legile efectului
fotoelectric;
6.3. Electronul, particulă cuantică: caracterul dual,
Principiul de nedeterminare al lui Heisemberg.
7. Noţiuni de fizica nucleului
7.1. Forţe nucleare, modele nucleare, legea
dezintegrării radioactive, tipuri de dezintegrări

Metode de
predare

Observaţii

28 ore
Bibliografie
(accesibila la
Biblioteca UCB):
Prelegere,
conversatie
introductiva,
conversatie
euristica,
exemplificare,
utilizare
de
analogii si
algoritmi,
conversatie
de fixare si
aprofundare a
cunostintelor,
problematizare
a, încurajarea
exprimării
opiniilor
şi
implicării
active
a
studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor
transmise

radioactive, fisiunea şi fuziunea nucleară
7.2. Radiaţii nucleare:tipuri de radiaţii nucleare,
detectori de radiaţii,
8. Aplicaţii moderne ale fizicii
8.1 Elemente de fizica plasmei (procese elementare în
gaze ionizate, metode şi modele pentru studiul
plasmei),
8.2 Cristale lichide (aplicaţii),
8.3 Elemente de nanotehnologii
Bibliografie:
1. Barvinschi Floricica, Fizica generala, Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2004
2. Călugăru I., ş.a. – Ferofluidele şi aplicaţiile lor în industrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979
3. D. Popov, I. Damian, Elemente de Fizică Generală, Editura Politehnica, Timişoara, 2001
4. Popescu George, Tătar Adina – Fizică- Notiţe de curs, Editura „Academica Brȃncuşi”, Tg
Jiu, 2015, ISBN 978-973-144-702-5, 139 pag
5. Dumitru Luca, Cristina Stan – Mecanică clasică, Editura Stef, București, 2003
6. E.Culea, Fizica – elemente de fizica pentru ingineri, Risoprint, 2010.
7. Feyman R.P. – Fizica modernă, vol.I, II, III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1969
8. I.Coroiu, E.Culea, Fizica, UTC-N, 1998.
9. T.Ristoiu, E.Culea, Fizica, UTC-N, 1995.
10. Ţiţeica - Fizica pentru ingineri, Ed. Tehnică, 1978
11. Zeledovici I., Elements de matematiques applique, Ed. Mir, Moscova, 1984
8.1 Seminar
Metode de
Observaţii
predare
8.2.Laborator
Studentii isi vor
1. Protecţia muncii. Prelucrarea şi reprezentarea
Experimente forma/exersa/dezvolt
datelor experimentale. Calculul erorilor
pe grupe,
a abilitatile de a
2. Studiul mişcărilor oscilatorii
cu scopul
manui aparatura de
3. Termometrie
ilustrarii unor laborator,
de
a
4. Studiul câmpului magentic produs de o bobină. fenomene sau efectua masuratori, a
Verificarea legii lui Biot şi Savart
procese,
prelucra date si a
5. Studiul osciloscopului catodic
verificarii unor interpreta rezultatele
6. Verificarea legii lui Ohm în curent continuu
legi si ipoteze experimentale
7. Studiul reţelei de difracţie
Bibliografie:
1. I.Milea, E.Culea, T.Ristoiu, R.Muntean, I.Lazar,
Fizica aplicata-exercitii si probleme pentru
invatamantul superior, Ed.UT Pres, 1998.
2. I. Pop, E. Culea, L. Pop – Fizica aplicată –
Indrumator pentru lucrari de laborator, Ed.UT Pres,
2002.
3. GEORGE POPESCU, FIZICA. INDRUMAR DE
LABORATOR 2010, UNIVERSITATEA
CONSTANTIN BRANCUSI TARGU JIU, ISBN
978-973-144-293-8

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din
străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc
întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Studentii sa identifice
notiunile si sa descrie /
explice fenomenele specifice
disciplinei intr-un context
dat

Evaluare orala (finală în
sesiunea de examene):
- Expunerea liberă a
studentului;
- Conversaţia de evaluare;
- Chestionare orală.

10.3 Pondere din
nota finală

50%

Studentii sa aplice
cunostintele acumulate la
rezolvarea de probleme
-Studentii grupati pe echipe
sa conceapa un
referat complet de laborator Evaluare formativa:
pe o tema specificata sa •teste de evaluare periodice 50%
indice modul de efectuare a •colocviu de laborator.
masuratorilor
si
de
prelucrare / interpretare a
datelor. Echipele sa prezinte
si sa discute intre ele aceste
referate
10.6 Standard minim de performanţă
- Sa efectueze corect toate lucrarile de laborator.
- Sa rezolve corect 50% din problemele date ca tema de casa.
- La lucrarea scrisa finala sa raspunda corect la jumatate din intrebarile de teorie si sa rezolve
partial problemele.

10.5 Laborator

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului de departament

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Inginerie

Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licență
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Metode numerice
Titularul activităților de curs
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci
Titularii activităților de aplicații
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci
Anul de studiu
I
Semestrul 2
Tipul de evaluare
V2
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:

DF
DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3 Curs 2 Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
42 Curs 28 Seminar
planul de învățământ

Laborator

1

Proiect -

Laborator

14

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

58
100
4

4. Precondiții
Curriculum* Parcurgerea disciplinelor:

-Analiză matematică
-Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
-Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
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-

ore

32
5
17
4
0

Competențe

- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază şi a procedurilor de
calcul specifice analizei matematice.
- Cunoaşterea unor elemente de bază de algebră liniară, şi în particular de calcul
matriceal: spaţiu şi subspaţiu liniar, aplicaţie liniară, produs scalar, operaţii cu
matrice, determinanţi, vectori şi valori proprii.
- Cunoaşterea elementelor de bază ale programării procedurale.

* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.

5. Condiții*
Desfășurare a cursului
Desfășurare
aplicații

Sală de curs dotată cu tablă, computer, videoproiector şi
software adecvat.

Seminar
Laborator Sală de laborator dotată cu reţea de calculatoare, conexiune

Internet, software (în particular, Maple, mediu de programare
C/C++), tablă.
-

Proiect

* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură, softuri etc.

6. Competențe specifice acumulate*

C2. Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice
privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a
energiei (2 credite) (C+L)
C5. Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în
modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor
energetice (2 credite) (C+L)
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de
comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii
software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba
română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. (C+L)

Competențe
profesionale

Competențe
transversale

* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei

Obiectivul general al
disciplinei

Obiectivele
specifice

Curs

Seminar

Disciplina prezintă elemente privind teoria erorilor şi unele
dintre cele mai des utilizate metode numerice. Accentul se pune
pe simplificarea demonstraţiilor matematice, acordând o atenţie
sporită analizei erorilor şi stabilităţii lor numerice. În particular,
se urmăreşte înţelegerea algoritmilor ce stau la baza unor
produse software, în vederea utilizării inteligente a acestora.
- Transmiterea noţiunilor şi rezultatelor de bază ce ţin de:
aproximarea numerelor reale, reprezentarea informaţiei în
sistemele de calcul şi aritmetica în virgula mobilă, rezolvarea
sistemelor liniare (prin metode directe şi iterative), rezolvarea
ecuaţiilor şi sistemelor neliniare, aproximarea funcţiilor (prin
polinoame de interpolare şi metoda celor mai mici pătrate),
derivarea şi integrarea numerică, precum şi rezolvarea numerică
a ecuaţiilor diferenţiale.
- Conştientizarea importanţei înţelegerii metodelor numerice ce
stau la baza unor aplicaţii software, în vederea utilizării
inteligente a acestora.
-
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Laborator

Proiect

- Prezentarea unor tehnici moderne de implementare a
algoritmilor (aplicaţii software de calcul numeric).
- Întelegerea limitărilor tehnicilor numerice.
- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare a unor probleme ce apar
în cercetare, proiectare sau inginerie folosind transpunerea in
limbaje de programare a metodelor numerice studiate.
-

8. Conținuturi

Curs
I. Noţiuni introductive.
I.1. Elemente de teoria erorilor.
I.2. Condiţionare numerica. Stabilitatea
algoritmilor.
I.3. Complexitatea algoritmilor.
II. Aproximarea numerelor reale.
II.1. Reprezentarea numerelor reale într-o
baza.
II.2. Reprezentarea numerelor într-un
sistem de calcul. Standardul IEEE-754.
II.3 Aritmetica în virgula mobila.
III. Metode numerice de rezolvare a sistemelor
de ecuaţii liniare.
III. 1. Elemente de analiză matriceală
III.2. Metode directe - metodei de
eliminare Gauss cu pivotare parţială.
III.3. Metode iterative - metoda Jacobi,
metoda Gauss-Seidel.
IV. Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor si
sistemelor de ecuaţii neliniare.
IV.1. Metoda bisecţiei. Metoda tangentei.
Metoda coardei.
IV.2. Metoda punctului fix.
IV. 3. Metoda Newton- cazul mdimensional.
V. Aproximarea funcţiilor.
V.1. Interpolări (polinomul Lagrange,
polinoame Newton).
V.2. Aproximarea în medie prin metoda
celor mai mici pătrate.
VI. Derivarea aproximativa .
VI. 1. Formule de derivare aproximativa
folosind dezvoltări în serie Taylor.
VI. 2. Extrapolare Richardson.
VI. 3. Metode de derivare numerica
folosind interpolarea.
VII. Formule de cuadratură.
VII.1. Formula generală de cuadratură
numerică. Formula dreptunghiurilor,
formula trapezelor, formula lui

Nr.
ore
2 ore

4 ore

4 ore

4 ore

5 ore

Metode de predare


prelegerea
participativă
(- predarea clasică cu
prezentare la tablă şi
folosind
computerul/videoproiectorul;
- încurajarea
exprimării opiniilor
şi implicării active a
studenţilor în actul
receptării
cunoştinţelor
transmise;
- stimularea şi
antrenarea
studenţilor pentru a
asculta activ, prin
încurajarea de a pune
întrebări, de a oferi
răspunsuri, a
exprima opinii şi a
extrage concluzii;)
 explicaţia
didactică
 problematizarea
 demonstraţia
 exemplificarea
 algoritmizarea

2 ore

5 ore
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Observații

Simpson. Algoritmul lui Romberg.
VII. 2. Cuadratura Gauss.
VII. 3. Formule pentru calculul
aproximativ al unei integrale duble.
VIII. Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor 2 ore
diferenţiale.
Bibliografie minimală:
1. M. Buneci, Metode numerice, notițe de curs + lucrări de laborator online, actualizare
2019. http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2007_ro.html.
2. G. W. Collins, Fundamental Numerical Methods and Data Analysis, 2003.
http://ads.harvard.edu/books/1990fnmd.book/
3. S. Dimitriu, E. Cerna Mladin, M. Stan, Metode Numerice, Editura Matrix Rom,
București, 2001.
Alte lucrări bibliografice
1. C. M. Bucur, C.A. Popeea, Gh. Gh. Simion, Matematici Speciale-Calcul Numeric,
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
2. M. Buneci, Metode Numerice - aspecte teoretice și practice, Editura Academica
Brâncusi, 2009. http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf.
3. R. L. Burden și D. Faires, Numerical Analysis, 9th Edition, Brooks/Cole, 2011.
4. Ghe. Coman, Analiză numerică, Editura Libris Cluj-Napoca, 1995.
5. B. Dumitrescu, C. Popeea, B. Jora, Metode de calcul numeric matricial. Algoritmi
fundamentali, Editura ALL Educational, București, 1998.
6. Gh. Dodescu, M.Toma, Metode de calcul numeric, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1976.
7. Gh. Grigore, Lecții de analiză numerică, Tipografia Univ. Bucuresti, 1990.
8. V. Iorga, Metode numerice. Îndrumar de laborator, Institutul Politehnic București, 1992.
9. A. Iserles, A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations,
Cambridge University Press, 2008.
10. G. Marinescu, Analiză numerică, Editura Academiei R.S. România, 1974.
11. S. Pav, Numerical Methods Course Notes, 2013. https://archive.org/details/flooved3497
12. M. Popa ș.a., Noțiuni de analiză numerică, Sitech Craiova, 2001.
13. M. Postolache, Metode numerice în algebră, Universitatea Politehnică București, 1993.
14. A. Rusu Casandra ș.a., Metode numerice pentru calculul structurilor, Editura
Universității Politehnica București, 1998.
15. W. Press, S. Teukolsky, W. Vetterling and B. Flannery, Numerical Recipes. The Art of
Scientific Computing, 3rd Edition, Cambridge University Press, New York, 2007.

Aplicații (seminar/laborator/proiect)*

Nr.
ore
1. Mediul de programare MAPLE. Structurile 2 ore
din MAPLE. Elemente de programare în
MAPLE.
2. Erori care apar ca urmare a limitelor de 2 ore
reprezentare a informaţiei în sistemele de calcul
şi a aritmeticii în virgulă mobilă - programe
care să exemplifice apariţia unor astfel de erori.
3.
Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare: 2 ore
comenzi MAPLE; metode directe; metode

Metode de predare
 efectuarea de
exerciții și aplicații
(realizate cu
participarea studenților)
 implementarea
algoritmilor prin
proceduri Maple și/sau
funcții C++ (realizate
cu participarea
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Observații

iterative
4. Rezolvarea ecuaţiilor/sistemelor neliniare
5. Aproximare utilizând polinoame de
interpolare
6. Implementarea formulelor de cuadratură
7.
Comenzi MAPLE pentru rezolvarea
ecuaţiilor diferenţiale.
8. Test laborator.

2 ore
2 ore
2 ore
1 oră
1 oră

studenților)
 conversația
euristică
 problematizarea
 explicația didactică
 exemplificarea
 algoritmizarea
 descoperirea:
redescoperirea dirijată
și independentă,
descoperirea creativă,
descoperirea prin
documentare

Alte lucrări bibliografice
1. M. Buneci, Metode Numerice - Lucrări de laborator, Editura Academica Brâncusi, 2003.
http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn_ro.html
2. M. Buneci, Metode Numerice - aspecte teoretice și practice, Editura Academica
Brâncusi, 2009. http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2009.pdf.
3. M. Buneci, Metode numerice, notițe de curs + lucrări de laborator online, actualizare
2014. http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/book/mn2007_ro.html.
4. R. L. Burden și D. Faires, Numerical Analysis, 9th Edition, Brooks/Cole, 2011.
5. S. Dimitriu, E. Cerna Mladin, M. Stan, Metode Numerice, Editura Matrix Rom,
București, 2001.
6. ***Maple User Manual, http://www.maplesoft.com/

* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel al disciplinelor similare predate în alte centre
universitare din țară și din străinătate. Unul dintre aspectele avute în vedere este facilitarea
integrării cunoștințelor din diferite domenii și realizarea conexiunilor interdisciplinare.
Competentele achiziţionate sunt necesare în următoarele ocupaţii:
 Ocupații posibile conform COR: Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei (Subgrupa majora
21)
 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR:
10. Evaluare

Tip
activitate

Curs

Metode / forme de
Pondere din
evaluare*
nota finală
- corectitudinea și completitudinea V (Verificare)
60 %
cunoștințelor;
Evaluare sumativă
- utilizarea adecvată a conceptelor şi a (finală în pre-sesiunea
terminologiei specifice
analizei de examene): probă
scrisă
numerice;
- deprinderea de a folosi raționamente
riguroase;
Criterii de evaluare
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Seminar

Laborator

- capacitatea de a interpreta conceptele
și de a formula idei proprii;
- coerența în exprimarea scrisă;
- capacitatea de aplica metodele
numerice studiate pentru rezolvarea
unor probleme concrete.
- capacitatea de a opera cu cunoștințele
asimilate;
- înțelegerea algoritmilor și
implementarea lor pentru principalele
metode numerice studiate.
- capacitatea de a utiliza adecvat
aplicații software specifice analizei
numerice

EP
(evaluare
pe 40 %
parcurs):
- participarea activă la
lucrările de laborator
Evaluare
sumativă
lucrări practice:
- probă pe calculator
- dosar cu referatele
lucrărilor de laborator

- criterii ce vizează aspectele
atitudinale: disponibilitatea de a se
informa și forma
Proiect
Standard minim de performanță
o Cunoașterea elementelor teoretice fundamentale și înțelegerea algoritmilor asociați
principalelor metode numerice studiate, probată prin rezolvarea unor aplicații simple
(obținerea a minim 50 % din punctaj).
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste activități.

Semnătura titularului de curs
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații (laborator)
conf. dr. Mădălina Roxana Buneci

Semnătura şefului de departament

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Departamentul de Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
MATEMATICI SPECIALE
2.2. Titularul activităţilor de curs
conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela
2.3. Titularul activităţilor de seminar
conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela
2.4Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul
Categoria formativă a disciplinei
DF
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC disciplinei
complementară

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă
(liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2curs 2 3.3seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5curs 28 3.6seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Cunoştinţe temeinice de analiză matematică,
algebră liniară şi ecuatii diferentiale

1
14
12
4
12
4
1
33
75
3

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
Competenţe specifice acumulate
C1. Utilizarea cunoştinţelor
1. Identificarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi
privind principiile de
metodelor de bază din categoria matematicilor speciale
funcţionare şi impactul asupra aplicabile în ingineria energetica;
mediului aferente sistemelor
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază privind functiile
de producere, transport şi
complexe, functiile speciale, seriile Fourier, transformarile
distribuţie a energiei electrice
integrale, ecuatiile fizicii matematice sau calculului
şi termice. (1p credit)
variational pentru explicarea şi interpretarea rezultatelor
C2. Explicarea şi interpretarea teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice
conceptelor generale şi
ingineriei energetice.
specifice privind procesele
3. Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază ale
tehnologice din cadrul
acestei discipline pentru calcule inginereşti elementare în
sistemelor de utilizare a
proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice
energiei. (1p credit)
ingineriei energetice, în condiţii de asistenţă calificată.
C3. Rezolvarea problemelor de 4. Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice
dimensionare, funcţionare şi
ingineriei energetice, pe baza identificării, selectării şi
mentenanţă aferente
utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor
echipamentelor şi instalaţiilor
consacrate din categoria matematicilor speciale..
energetice. (1p credit)
Competenţe transversale
CT1. Identificarea
Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii
obiectivelor de realizat, a
de autonomie restransă şi asistenţă calificată.
resurselor disponibile,
Utilizarea corectă a surselor bibliografice şi a metodelor
condiţiilor de finalizare a
specifice disciplinei, precum şi susţinerea acestora cu
acestora, etapelor de lucru,
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă
timpilor de lucru, termenelor
a unor soluţii.
de realizare aferente şi
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
riscurilor aferente.
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare.

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

Studierea, proiectarea, implementarea şi
evaluarea modelelor de matematici speciale.
Metode de analiză şi prelucrare a datelor de
matematici speciale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. NOŢIUNI DE MATEMATICI SPECIALE
1. Funcţii complexe
Topologie pe mulţimea numerelor complexe.
Şiruri şi serii de numere complexe. Serii de
puteri. Criterii de convergenta. Funcţii
complexe: limita a funcției într-un punct,

Metode de predare

Nr de ore

- prelegere
(predare clasică cu
prezentare la tablă
şi ocazional
folosirea

10h

Observatii

continuitate. Derivata unei funcţii complexe.
Funcţii monogene. Funcții olomorfe. Condiţiile
de monogeneitate Cauchy-Riemann. Funcţii
armonice. Determinarea unei funcţii olomorfe
cunoscând partea sa reală( imaginară). Puncte
ordinare, puncte singulare. Funcții elementare
(funcții polinomiale, funcţie raţionale, funcția
exponențială și logaritmică, funcţii circulare şi
hiperbolice, funcții iraționale), Transformarea
conformă, Integrala curbilinie în planul
complex, Teorema lui Cauchy, Formula
integrală a lui Cauchy, 1.11 Dezvoltarea
în
serie Taylor a unei funcţii olomorfe pe un
domeniu, Serii Laurent. Caracterizări ale
singularităţilor unei funcţii complexe. Reziduu.
Aplicaţii ale teoremei reziduurilor.

computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea
exprimării
opiniilor şi
implicării active a
studenţilor în actul
receptării
cunoştinţelor
transmise, prin
stimularea şi
antrenarea acestora
pentru a asculta
activ, a pune
întrebări, a oferi
răspunsuri, a
exprima opinii,
2. Funcţii speciale
4h
sugestii, a formula
Funcţiile lui Euler. Definiţie şi proprietăţi.
ipoteze, a extrage
6h
concluzii, a gândi
3. Serii Fourier
Serii Fourier pentru funcţii. Funcţii periodice. critic.
Seria Fourier a funcţiilor pare sau impare.
Dezvoltarea în serie Fourier a funcţiilor
definite pe (-1, 1). Dezvoltarea în serie Fourier
după cosinusuri sau sinusuri a unei funcţii
definite pe intervalul (0,1). Forma complexă a
seriilor Fourier. Dezvoltarea unei funcţii în
serie de funcţii ortogonale. Relaţia de închidere
a lui Parseval.
4. Calcul operaţional
6h
Transformata Laplace. Proprietăţi. Imaginea
transformatei Laplace. Rezolvarea operaţională
a ecuaţiilor diferenţiale şi a sistemelor de
ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi constanţi.
5. Ecuaţiile fizicii matematice
2h
Observaţii generale asupra ecuaţiilor cu
derivate parţiale. Ecuaţii cu derivate parţiale de
ordinul II. Reducerea la forma canonică.
Bibliografie curs (carti disponibile in biblioteca facultatii)
1. V. M. Ungureanu, Matematici special, editura Mirton, Timisoara, 2003.
2. M. Iovanov, Matematici speciale, curs, Editura “Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu,
2008, ISBN 978-973-144-194-8.
3. M. Iovanov, O. Pecingină, Matematici speciale, probleme, Editura
“Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2008, ISBN 978-973-144-193-1.
4. M. Iovanov, Matematici aplicate in tehnica, Editura “Academica Brâncuşi”,
Tg-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-307-2
5. G. Şabac, Matematici speciale, Ed. Didactica si Pedagogica., Bucureşti, 1965
6. M. Iovanov.,Matematici speciale, Tg-Jiu, 1996(suport electronic), aflat pe

site-ul universitatii http://www.utgjiu.ro/math/miovanov/book/ms_curs_ro.html.
Bibliografie extinsă
7. Conway, John B. Functions of one complex variable II. Vol. 159. Springer
Science & Business Media, 2012.
8. Magnus, Wilhelm, Fritz Oberhettinger, and Raj Pal Soni. Formulas and
theorems for the special functions of mathematical physics. Vol. 52. Springer
Science & Business Media, 2013.
8.2 Seminar.
Metode de predare Nr de ore
1. Funcţii complexe
Explicația,
5h
Exerciţii şi probleme privind şiruri şi serii de
Descrierea,
numere complexe, determinarea unei funcţii
Conversația
olomorfe pe un domeniu când se cunoaşte
euristică,
partea reală sau imaginară, calculul integralei
Problematizarea,
curbilinii în planul complex, aplicarea teorema Exerciţiul
lui Cauchy, dezvoltarea în serie Laurent a unei
funcţii, calculul reziduurilor şi aplicaţii ale
teoremei reziduurilor.
2. Funcţii speciale
2h
Exerciţii şi probleme în care apar funcţiile lui
Euler.
3. Serii Fourier
3h
Aplicaţii ce presupun dezvoltarea în serie
Fourier a unor funcţii periodice sau nu, cu
diferite tipuri de domenii de definiţie. Aplicaţii
ale relaţiei de închidere a lui Parseval.
4. Calcul operaţional
3h
Calculul transformatei Laplace pentru diferite
funcţii.. Aplicaţii ale trasformatei Laplace la
rezolvarea operaţională a unor ecuaţii (sisteme
de ecuaţii) diferenţiale.
5. Ecuaţiile fizicii matematice
1h
Exerciţii privind reducerea la forma canonică a
ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul II.
Rezolvarea ecuaţiilor liniare şi omogene în
raport cu derivatele de ordinul al doilea, cu
coeficienţi constanţi. Coarda infinită. Coarda
finită. Ecuaţii de tip eliptic. Problema lui
Dirichlet pentru cerc. Ecuatia caldurii.Aplicaţii.
Bibliografie seminar (carti disponibile in biblioteca facultatii)
1. M. Iovanov, O. Pecingină, Matematici speciale, probleme, Editura
“Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2008, ISBN 978-973-144-193-1.
2. M. Iovanov, Matematici aplicate in tehnica, Editura “Academica Brâncuşi”,
Tg-Jiu, 2009, ISBN 978-973-144-307-2
3. G. Şabac, Matematici speciale, Ed. Didactica si Pedagogica., Bucureşti, 1965
4. Material in format electronic atat pentru seminar cat si pentru curs.
Bibliografie extinsă
5. Arfken, George B., and Hans J. Weber. "Mathematical methods for

Observatii

physicists." (1999): 165-169.
6. Andrews, Larry C., and Larry C. Andrews. Special functions of mathematics
for engineers. New York: McGraw-Hill, 1992.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
I. Cunoaştere şi înţelegere
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: - noţiuni de bază din domeniul functiilor complexe,
functiilor speciale, seriilor Fourier, transformarilor integrale, ecuatiilor fizicii matematice sau
calculului variational;
II. Deprinderi intelectuale sau academice (Capacitatea de a: analiza şi gândi critic, de a
dezvolta raţionamente logice şi de a argumenta)
Capacitatea de a: - utiliza adecvat conceptele specifice disciplinei;
- efectua o demonstraţie matematică respectând rigorile argumentaţiei ştiinţifice, adică de a
folosi propoziţiile şi noţiunile pe care se sprijină demonstraţia (definiţii, axiome, alte teoreme)
şi o argumentaţie corespunzătoare pentru a arăta veridicitatea propoziţiei ce constituie scopul
demonstraţiei.
- identifica o anomalie în dezvoltarea unui raţionament matematic.
III. Deprinderi profesionale/practice(capacitatea de a aplica lucrurile învăţate şi deprinderile
intelectuale în soluţionarea unor probleme practice)
Capacitatea de a
- explica necesitatea folosirii, în general, a tehnicilor specifice matematicilor speciale în
inginerie, mecanică sau fizică;
- explica noţiunile de bază ale teoriei funcţiilor complexe, seriilor Fourier şi calculului
operaţional, ecuatiilor fizicii matematice sau calculului variational.
- descrie metodele specifice calculului operaţional şi a le aplica în rezolvarea ecuaţiilor şi
sistemelor de ecuaţii diferenţiale şi integrale;
- identifica şi să clasifica tipurile de ecuaţii diferenţiale studiate;
- dezvolta funcţii complexe sub formă de serii de puteri şi să stabilească legătura dintre
acestea şi integrala complexă;
- testa posibilitatea reprezentării funcţilor periodice în serii Fourier;
- aplica teoriile învățate în modelarea matematică a problemelor pornind de la descrierea
fenomenului;
- rezolva anumite probleme concrete din fizică şi tehnică;
- interpreta matematic semnificaţia unor mărimi calculate.
IV. Deprinderi transferabile (capacitatea de a comunica lucrurile învaţate şi de a învăţa într-un
nou context sau nou domeniu)
Capacitatea de a:
- crea modele matematice pentru procese sau fenomene din domeniul ingineriei, mecanicii sau
fizicii.
- aborda o temă de cercetare ştiinţifică bazată pe modele matematice din domeniul ingineriei.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală

din

10.4 Curs

10.5 Seminar

Testarea permanenta pe 10%
parcursul semestrului
Lucrare
scrisa
cu 50%
subiecte individuale la
alegere
astfel
încât
studentul sa acumuleze
punctajul dorit
Testarea periodica prin 40%
lucrari de control

10.6 Standard minim de performanţă
 Standarde minime pentru nota 5:
Efectuarea corectă de calcule matematice şi rezolvarea unor probleme de matematici speciale,
de complexitate medie, în cadrul unor sarcini specifice ingineriei energetice.
 Standarde pentru nota 10:
Cunoașterea în totalitate a materiei predate și rezolvarea unor probleme complexe de
matematici speciale în cadrul unor sarcini specifice termoenergeticii.
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris şi oral, examen cu subiecte individualizate, precizânduse nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate,
examene parţiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicaţii, dosar cu planşe etc.; C (colocviu); L
(laborator) - dosar cu referatele lucrărilor de laborator, frecvenţa la aceste activităţi.

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei
ECUATII DIFERENTIALE
2.2. Titularul activităţilor de curs
conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela
2.3. Titularul activităţilor de seminar
conf.univ. dr. Ungureanu Viorica Mariela
2.4Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul
Categoria formativă a disciplinei
DF
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC disciplinei
complementară

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă
(liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2curs 2 3.3seminar/laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5curs 28 3.6seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

1
14
14
4
10
0
4
1
33
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

Cunoştinţe temeinice de analiza matematica si
algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala.
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Cunoştinţe temeinice de analiza matematica si
algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Utilizarea cunoştinţelor
privind principiile de
funcţionare şi impactul asupra
mediului aferente sistemelor
de producere, transport şi
distribuţie a energiei electrice
şi termice. (1p credit)
C2. Explicarea şi interpretarea
conceptelor generale şi
specifice privind procesele
tehnologice din cadrul
sistemelor de utilizare a
energiei. (1p credit)
C3. Rezolvarea problemelor de
dimensionare, funcţionare şi
mentenanţă aferente
echipamentelor şi instalaţiilor
energetice. (1p credit)
Competenţe transversale
CT1. Executarea responsabilă
a sarcinilor profesionale, în
condiţii de autonomie
restransă şi asistenţă calificată
CT2. Conştientizarea nevoii de
formare continuă; utilizarea
eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru
dezvoltarea personală şi
profesională

Competenţe specifice acumulate
1. Identificarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi
metodelor de bază ale ecuaţiilor diferenţiale aplicabile în
termoenergetică;
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază din ecuaţii diferenţiale
pentru explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice,
teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei
energetice.
3. Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază ale
acestei discipline pentru calcule inginereşti elementare în
proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice
ingineriei energetice, în condiţii de asistenţă calificată.
4. Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice
termoenergeticii, pe baza identificării, selectării şi utilizării
principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate ale
ecuaţiilor diferenţiale.

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii
de autonomie restransă şi asistenţă calificată.
Utilizarea corectă a surselor bibliografice şi a metodelor
specifice disciplinei, precum şi susţinerea acestora cu
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă
a unor soluţii.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare.

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

Curs fundamental care oferă studenţilor baza
matematică pentru cursurile de specialitate
Familiarizarea studentilor cu notiunile
elementare de din domeniul ecuaţiilor
diferenţiale şi ecuaţiilor cu derivate parţiale
necesare in studiul disciplinelor de
specialitate; studierea proprietatilor acestor
notiuni si deprinderea algoritmilor si
tehnicilor specifice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare

Nr. De
ore

Observaţii

Capitolul 1. Definiţii, terminologie, notaţii,
concepte
fundamentale.
Capitolul 2. Ecuaţii diferenţiale de ordinul I.
Existenţa şi unicitatea soluţiei problemei
Cauchy.
Metoda aproximaţiilor succesive. Soluţii globale
şi
soluţii maximale pentru o ecuaţie diferenţială.
Prelungirea soluţiilor.
Capitolul 3 . Ecuaţii diferenţiale de ordinul I
integrabile prin metode elementare. (Ecuatii cu
variabile separabile, ecuatii omogene, ecuatii
liniare) Ecuaţii diferenţiale de ordinul I neliniare,
reductibile la ecuaţii liniare: Bernoulli, Riccati,
Lagrange, Clairaut. Ecuaţii cu diferenţiale totale
exacte. Factor integrant
Capitolul 4 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul
n, omogene şi neomogene. Sistem fundamental
de soluţii. Soluţia generală şi soluţia problemei
Cauchy. Metoda variaţiei constantelor.
Capitolul 5 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul
n cu coeficienţi constanţi. Structura soluţiei
generale. Ecuaţii de tip Euler.
Capitolul 6 Sisteme de ecuaţii diferenţiale.
Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul
I, omogene şi neomogene. Metoda variaţiei
constantelor. Echivalenţa cu ecuaţia diferenţială
de ordinul n.
Capitolul 7.
Ecuaţii cu derivate parţiale de
ordinul I, liniare şi omogene. Problema Cauchy.
Ecuaţii cvasiliniare. Ecuaţii diferenţiale ordinare
sub formă implicită
Bibliografie curs

Prelegerea
2h
participativa,
Explicatia,
Conversatia
4h
euristică,
Dezbaterea,
Problematizarea,
Algoritmizarea,
Modelarea,
Problematizarea,
Instruirea
6h
programată

4h

4h

4h

4h

1. V. M. Ungureanu, Ecuatii diferentiale. Teorie si aplicatii, Editura Academică
Brancuşi, 2014, ISBN 978-973-144-623-3.
2. Anton Gh.,Radu Gh., Ecuaţii ordinare cu diferenţe şi aplicaţii, Ed. Albastră, ClujNapoca, 1998.
3. I. Chiriac, N. Chiriac , Ecuaţii diferenţiale-curs, Editura Academica Brâncuşi,
2009 (se gaseste in biblioteca UCB).
4. V.Brinzanescu, O. Stanasila, Matematici speciale-teorie,exemple, aplicatii, Editura All,
Bucuresti, 1994(se gaseste in biblioteca UCB).
Bibliografie extinsă

5. G. Moroşanu, Ecuaţii diferenţiale – Aplicaţii, Ed. Acad. RSR, 1989.
6. V. Olariu, O. Stănăşilă, Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1982.
7. M. Predoi, D. Constantinescu, R. Mihaela, Teme de calcul diferenţial / Teme de

calcul integral, Ed. Sitech, Craiova, 2000.
8. I. Rus, P. Pavel, Ecuaţii diferenţiale, EDP, Bucureşti, 1982.
9. G. Turcitu, C. Şterbeţi, Matematici Speciale – Analiză complexă şi ecuaţii
diferenţiale, Ed.Radical, Craiova, 2001.
Metode de
Numar
Observaţii
predare
de ore
2h
Ecuaţii diferenţiale totale exacte. Factor Explicatia,
Descrierea,
integrant. Exemple de rezolvare. Aplicaţii.
2h
Rezolvarea ecuaţiilor liniare de ordinul I şi a Conversatia
ecuaţii reductibile la ecuaţii liniare. Exercitii euristică,
Problematizarea,
si aplicatii.
Exerciţiul
2h
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale de ordinul
n omogene. Sistem fundamental de soluţii.
Soluţia generală. Exemple şi exerciţii.
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale de ordinul
n neomogene. Metoda variaţiei constantelor.
Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n cu
2h
coeficienţi constanţi.Structura soluţiei generale.
Ecuaţii de tip Euler. Aplicatii.
2h
Ecuaţii diferenţiale reductibile la ecuaţii
diferenţiale cu coeficienţi constanţi. Ecuaţii de
tip Euler. Exemple si aplicatii.
2h
Sisteme de ecuaţii diferenţiale de ordinul n
cu coeficienţi constanţi şi omogene.
Sisteme de ecuaţii diferenţiale de ordinul n
cu coeficienţi constanţi şi omogene. Metoda
variaţiei constantelor
2h
Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale de
ordinul I liniare.
Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale de
ordinul I cvasiliniare
Ecuaţii diferenţiale ordinare sub formă
implicită.
Bibliografie seminar
[1] V. M. Ungureanu, Ecuatii diferentiale. Teorie si aplicatii, Editura Academică
Brancuşi, 2014, ISBN 978-973-144-623-3.
[2] Gh.Anton, Gh.Radu, Ecuaţii ordinare cu diferenţe şi aplicaţii, Ed. Albastră, ClujNapoca, 1998.
[3] I. Chiriac, N. Chiriac, R. Picu, Culegere de analiza matematica si ecuatii diferentiale,
Editura Academica Brancusi, Tg-Jiu, 2007 (se gaseste in biblioteca UCB)
[4] L, Galea, Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale prin exercitii si probleme, Editura
Universitatii din Oradea, 2005 (se găseşte în biblioteca UCB)
8.1 Seminar/laborator

Bibliografie extinsă
[5] V. Olariu, O. Stănăşilă, Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1982.
[6] M. Predoi, Dana Constantinescu, Racilă Mihaela, Teme de calcul diferenţial / Teme
de

calcul integral, Ed. Sitech, Craiova, 2000.
[7] A. Ioan Rus, P. Pavel P, Ecuaţii diferenţiale, EDP, Bucureşti, 1982.
[8] G. Turcitu, C. Şterbeţi, Matematici Speciale – Analiză complexă şi ecuaţii diferenţiale,
Ed.Radical, Craiova, 2001.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
I. Cunoaştere şi înţelegere
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: - noţiunile de bază privind teoria ecuaţiilor
diferenţiale (soluţie generală, soluţie particulară, curbă integrală, problemă Cauchy, ecuaţie
şi sistem de ecuaţii diferenţiale liniare, sistem fundamental de soluţii, wronskian, ecuaţii
liniare cu derivate partiale de ordinul întâi.);
II. Deprinderi intelectuale sau academice (Capacitatea de a: analiza şi gândi critic, de a
dezvolta raţionamente logice şi de a argumenta)
Capacitatea de a: - utiliza adecvat conceptele specifice disciplinei;
- efectua o demonstraţie matematică respectând rigorile argumentaţiei ştiinţifice, adică de a
folosi propoziţiile şi noţiunile pe care se sprijină demonstraţia (definiţii, axiome, alte
teoreme) şi o argumentaţie corespunzătoare pentru a arăta veridicitatea propoziţiei ce
constituie scopul demonstraţiei.
- identifica o anomalie în dezvoltarea unui raţionament matematic.
III. Deprinderi profesionale/practice (capacitatea de a aplica lucrurile învaţate şi
deprinderile intelectuale în soluţionarea unor probleme practice)
Capacitatea de a
- explica necesitatea folosirii, în general, a tehnicilor specifice ecuaţiilor diferenţiale în
inginerie, mecanică sau fizică;
- interpreta matematic semnificaţia unor mărimi calculate.
IV. Deprinderi transferabile (capacitatea de a comunica lucrurile învaţate şi de a învăţa întrun nou context sau nou domeniu).
Capacitatea de a:
- crea modele matematice pentru procese sau fenomene din domeniul ingineriei, mecanicii
sau fizicii.
- aborda o temă de cercetare ştiinţifică bazată pe modele matematice din domeniul
ingineriei.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală
verificare la sfîrşit de 60%
capitol (scrisă sau orală),
verificare prin teste
docimologice (curente
sau
periodice),
verificarea cu caracter
global (examenul) în
formă scrisă şi orală

Utilizarea
corecta
a
conceptelor introduse în
curs. Coerenţa în exprimarea orală şi scrisă, ca
rezultat al acumulărilor
anterioare. Dovada de conceptualizare, interpretare a
conceptelor şi ideilor, formularea unor idei proprii.
10.5 Seminar Utilizarea
conceptelor verificarea orală curentă; 40%

din

/ laborator

introduse la curs în
aplicaţii.
Coerenţa
în
exprimarea orală şi scrisă.
Dovada de conceptualizare,
interpretare a conceptelor şi
ideilor, formularea unor
idei proprii.
10.6 Standard minim de performanţă

verificarea
scrisă
periodică; verificare la
sfîrşit de capitol (scrisă
sau orală), verificare
prin teste docimologice
(curente sau periodice)

 Standarde minime pentru nota 5:
Rezolvarea corectă a unor probleme de ecuaţii diferenţiale, de complexitate medie, în cadrul
unor sarcini specifice ingineriei energetice.
 Standarde pentru nota 10:
Cunoașterea integrală a noțiunilor predate și rezolvarea corectă a unor probleme complexe de
ecuaţii diferenţiale în cadrul unor sarcini specifice ingineriei energetice.
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris şi oral, examen cu subiecte individualizate, precizânduse nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate,
examene parţiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicaţii, dosar cu planşe etc.; C (colocviu); L
(laborator) - dosar cu referatele lucrărilor de laborator, frecvenţa la aceste activităţi.

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de
studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie Mediu şi Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Grafică Asistată de Calculator
UCB.03.02.IF.2.14
Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin
Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin

Titularul activităţilor de curs
Titularii activităţilor de aplicaţii
Anul de
I
Semestrul
2
Tipul de
studiu
evaluare
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opţionalitate a disciplinei:

V2
DF
DO

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4 Curs 2 Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru
42 Curs 28 Seminar
din planul de învăţământ

Laborator

1

Proiect -

Laborator

14

Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de
specialitate şi pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

ore
14
14
14
8
2
0

42
94
3

4. Precondiţii
Curriculum*
Competenţe PCLP, Desen tehnic
* Se vor preciza condiţionările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiţionează prezentarea la evaluarea
finală la disciplina care face obiectul acestei fişei.

-

5. Condiţii*
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
aplicaţii

Sală dotată cu tablă şi videoproiector

Seminar
Laborator Laborator de calculatoare dotat cu videoproiector
şi imprimantă, racordat la Internet, software AutoCAD
Proiect

* Se vor preciza condiţiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri şi aparatură, softuri etc.

6. Competenţe specifice acumulate*
Competenţe profesionale

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 (4/4)
-Aplicarea de principii şi metode de bază din programe software şi din
tehnologiile digitale pentru programare, realizare de baze de date, grafică
asistată, modelare, proiectarea asistată de calculator a produselor, proceselor
şi tehnologiilor, investigarea şi prelucrarea computerizată a datelor specifice
ingineriei industriale, în general, şi tehnologiei construcţiilor de maşini, în
particular
-Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea, avantajele şi limitele programelor software şi tehnologii
digitale, în vederea folosirii lor la realizarea de sarcini specifice ingineriei
industriale, în general şi tehnologiei construcţiilor de maşini, în particular
-Utilizarea cunoştinţelor de bază asociate programelor software şi
tehnologiilor digitale pentru explicarea şi interpretarea problemelor care apar
în concepţia şi proiectarea asistată de calculator a produselor, proceselor şi
tehnologiilor, în investigarea teoretico-experimentală şi prelucrarea
computerizată a datelor, specifice ingineriei industriale, în general, şi
tehnologiei construcţiei de maşini în particular.

Competenţe transversale

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
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.

* Se vor preciza competenţele specifice asigurare de disciplină, precum şi de tipul activităţii didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele
specifice

Curs

Seminar
Laborator
Proiect

8. Conţinuturi

- Cunoaşterea unui soft de proiectare/ desenare 2D/3D asistată de
calculator (AUTOCAD), aplicabil în orice domeniu al proiectării,
sau pentru realizarea de documentaţii tehnice
- Cunoaşterea hardware-ului şi software-ului pentru CADD
- Cunoaşterea facilităţilor soft-ului AutoCAD de proiectare/
desenare 3D/2D asistată de calculator
- Cunoaşterea posibilităţilor de interfaţare şi schimb cu alte soft-uri
în domeniu
- Aplicaţii practice pentru tematica prezentată la curs

Curs
Noţiuni generale despre hardware şi software.
Particularităţi pentru aplicaţii CAD
Programul AutoCAD – iniţializare, coordonate
Programul AutoCAD - comenzi de desenare I
Programul AutoCAD - comenzi de desenare II

Nr.
ore
2h

Metode de
predare
Expunere,
videoproiector

Observaţii

2h
2h
2h

Programul AutoCAD – text
2h
Programul AutoCAD - comenzi de editare
2h
Programul AutoCAD - comenzi de editare
2h
speciale
Programul AutoCAD - comenzi de editare şi
2h
utilitare
Programul AutoCAD - regenerare, blocuri
2h
Programul AutoCAD - cotare
2h
Programul AutoCAD - comenzi de informaţii
2h
Programul AutoCAD - formate de fişiere,
2h
comenzi externe
Programul AutoCAD - lucrul cu perifericele
2h
Programul AutoCAD - sisteme de coordonate şi
2h
introducere în modelarea 3D
Bibliografie
1. Iancu C., Ciofu Fl., „Proiectare Asistată de Calculator – AutoCAD Comenzi şi aplicaţii”, Ed.
SITECH Craiova, 2012
2. Iancu, C., – “CADD-Proiectare/desenare 2D asistată de calculator” Ed. SITECH, Craiova, 2005.
3. Iancu, C., Ghimişi, S. – “Proiectare asistată de calculator” Editura AGER Tg.-Jiu, 1999.
4. Ghimişi, S., Iancu, C.,- “Ghidul comenzilor AutoCAD”, Repr.Univ. “C-tin Brâncuşi”, 1999.
5. Dragomir, D.-"Proiectare asistată de calculator pentru inginerie mecanică"-Ed.Teora,
Bucureşti,1996.
6. Kent, D.,-"AutoCAD Reference Guide"-New Riders Publishing, OR., USA, 1996.
7. QUE Development Group -"AutoCAD "- Editura TEORA, Bucureşti,1995.
8. *** - „User manual” AutoCAD 2010-2018
Alte lucrări bibliografice

Aplicaţii (seminar/laborator/proiect)*
Prezentarea laboratorului; Noţiuni generale privind
hardware-ul şi software-ul pentru realizarea,analizarea
şi tratarea imaginilor pe calculator; Noţiuni privind
sistemele CAD. Programul AutoCAD: Aplicaţii la
comenzile de iniţializare: LIMITS, UNITS, ZOOM,
PAN, SNAP, GRID; Aplicaţii la comenzile de sistem:
QUIT, HELP.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de desenare:
POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE; Aplicaţii la
comenzile de setare: APERTURE, BLIPMODE.
Folosirea "uneltelor": OSNAP, ORTHO.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de desenare:
POLYGON, DONUT, PLINE, AREA, SKETCH,
ISOPLANE.

Nr.
ore
2h

2h

Metode de predare
Expunere, videoproiector

Observaţii

Programul AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de text:
TEXT, DTEXT, QTEXT, STYLE.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de editare: ERASE,
MOVE, COPY, TRIM, FILLET, CHAMFER,
EXTEND, MIRROR, UNDO, REDO.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de editare:
ROTATE, STRECH, DIVIDE, BREAK, MEASURE,
OFFSET.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de editare: LAYER,
CHANGE, CHPROP, PURGE.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de haşurare:
HATCH, BHATCH.
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de regenerare şi
blocuri: REDRAW, REDRAWALL, REGEN,
REGENALL, REGENAUTO, BLOCK, INSERT,
MINSERT, WBLOCK, EXPLODE, BASE
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de cotare:
DIM/DIM1, DDIM, SETVAR. Informaţii în
AutoCAD: LIST, ID, DBLIST, DIST, STATUS,
TIME
AutoCAD: Aplicaţii la comenzile de editare: PEDIT,
FILL, SCALE, LTSCALE, LOAD, LINETYPE,
MENU.
AutoCAD: Formate de fişiere, lucrul cu periferice:
DXFIN/ /OUT, DXBIN, IGESOUT/IN, IMPORT.
AutoCAD: Aplicaţii la folosirea spaţiului model şi
spaţiului hârtie în vederea plotării. Comanda PLOT.

2h

2h

2h

2h

2h

Bibliografie
1. Iancu C., Ciofu Fl., „Proiectare Asistată de Calculator – AutoCAD Comenzi şi aplicaţii”, Ed.
SITECH Craiova, 2012
2. Iancu, C., – “CADD-Proiectare/desenare 2D asistată de calculator” Ed. SITECH, Craiova, 2005.
3. Iancu, C., Ghimişi, S. – “Proiectare asistată de calculator” Editura AGER Tg.-Jiu, 1999.
4. Ghimişi, S., Iancu, C.,- “Ghidul comenzilor AutoCAD”, Repr.Univ. “C-tin Brâncuşi”, 1999.
5. Dragomir, D.-"Proiectare asistată de calculator pentru inginerie mecanică"-Ed.Teora,
Bucureşti,1996.
6. Kent, D.,-"AutoCAD Reference Guide"-New Riders Publishing, OR., USA, 1996.
7. QUE Development Group -"AutoCAD "- Editura TEORA, Bucureşti,1995.
8. *** - „User manual” AutoCAD 2010-2018
Alte lucrări bibliografice
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele proiectului.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Ocupaţii posibile conform COR: 1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
2. Analist cumpărări / consultant furnizori
3. Dispecer reţea distribuţie
4. Inginer energetică industrială
5. Proiectant inginer energetician
6. Inginer producţie
7. Consilier tehnic
8. Asistent de cercetare în energetica industrială

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR:

10. Evaluare
Tip
activitate

Metode / forme de
Pondere din
evaluare*
nota finală
Verificare
prezenţă+ 10%
participare la curs

Criterii de evaluare
Participarea activă la prezentarea
noţiunilor teoretice

Curs
Seminar

Cunoaşterea facilităţilor AutoCAD de
proiectare/desenare asistată de
calculator
Laborator

Prezenţa obligatorie şi realizarea
aplicaţiilor graduale la fiecare laborator

V – verificare
60%
Realizarea unei aplicaţii
practice după model
(desen)
Verificare realizare temă
curentă de laborator
30%

Proiect
Standard minim de performanţă
Realizarea unei aplicaţii practice simple după model (desen), la scară, cotată, în 2D în AutoCAD.
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris şi oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se nr.
de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parţiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicaţii, dosar cu planşe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar cu
referatele lucrărilor de laborator, frecvenţa la aceste activităţi.

Semnătura titularului de curs

Semnăturile titularilor de aplicaţii (laborator)

Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin

Prof.univ.dr.ing. Iancu Cătălin

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu şi Agroturism

1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de
I 2.5
studiu
Semestrul

Cod disciplina
UCB.03.02.ID.2.15
Şef lucrări dr. Mihuţ Nicoleta Maria
Şef lucrări dr. Mihuţ Nicoleta Maria
2 2.6 Tipul de
E2 2.7 Regimul
DD
evaluare
disciplinei
Mecanica

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
2 din care:
2 3.3 seminar/ laborator
3.2curs
3.4Total ore din planul de
42 din care:
28 3.6 seminar/laborator
învăţământ
3.5curs
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual (pe semestru)
3.8 Total ore pe semestru (activitati didactice+ alte activitati)
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Matematici, Fizica
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

1
14
ore
23
23
23
0
6
0
69
125
3

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Efectuarea de calcule,
demonstrații si aplicații,
pentru rezolvarea de sarcini
specifice ingineriei industriale
pe baza cunostintelor din
stiintele fundamentale
C2. Asocierea cunoştinţelor,
principiilor şi metodelor din
ştiinţele tehnice ale
domeniului cu reprezentări
grafice pentru rezolvarea de
sarcini specifice

Competenţe transversale

C1.3. Aplicarea de teoreme, principii și metode de bază din disciplinele
fundamentale, pentru calcule inginerești elementare în proiectarea și
exploatarea sistemelor tehnice, specifice ingineriei industriale, în
condiții de asistență calificată
C.1.4.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.
C2.3. Aplicarea de principii și metode din științele de bază ale
domeniului ingineriei industrială și asocierea acestora cu reprezentări
grafice - desen tehnic, pentru calcule de rezistență, dimensionări,
stabilirea condițiilor tehnice, stabilirea concordanței dintre
caracteristicile prescrise și rolul funcțional etc., în aplicațiile specifice
ingineriei industriale, în condițiile de asistență calificată
C.2.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare,
științele inginerești de bază pentru identificarea, modelarea,
experimentarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a
aspectelor, fenomenelor şi parametrilor definitori, precum şi culegerea
de date prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, din procese specifice
ingineriei industriale.
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
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.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul de mecanică, vizează mai ales furnizarea de
cunoştinţe şi metode de studiu pentru echilibrul şi
mişcarea corpurilor materiale; astfel de cunoştinţe fiind
necesare studenţilor care se pregătesc în domeniul
automaticii şi informaticii industriale pentru a înţelege,
şi apoi a fi în stare să conceapă noi instalaţii de
automatizare din punctul de vedere al organelor
acestora, al pieselor aflate în echilibru sub acţiunea unor
tipuri de forţe în mişcare.
7.2 Obiectivele specifice
- Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei, însuşirea noţiunilor de bază şi a
metodelor de calcul specifice tratate în cadrul staticii,
cinematicii şi dinamicii sistemelor de corpuri, cu referire
la domeniul de studii Ingineria autovehiculelor.
- Explicarea echilibrului sistemelor de corpuri, a
geometriei mişcărilor acestora şi a fenomenelor
dinamice din sistemele mecanice, în scopul de a

înţelege, interpreta, construi, analiza şi propune modele
fizice şi matematice pentru calcul şi analiza sistemelor
reale.
- Disciplina Mecanică stă la baza utilizării şi aplicării
corecte a principiilor proiectării şi exploatării structurilor
din domeniul ingineriei. Conţinutul disciplinei cuprinde
noţiunile teoretice şi care constituie baza însuşirii
cunoştinţelor, ulterior, la alte disciplinele din domeniu şi
specialitate.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
2.Statica punctului material. (Rezultanta unui sistem de forţe
concurente. Echilibrul punctului material liber şi supus la
legături. Frecarea de alunecare. Legile frecării.)
3.Statica solidului rigid. (Caracterul forţelor aplicate solidului
rigid. Momentul unei forţe în raport cu un punct. Momentul
unei forţe în raport cu o axă. Teoremele momentului. Cupluri
de forţe. Reducerea unui sistem de forţe în raport cu un punct.
Torsor minimal. Axa centrală. Cazuri posibile în reducerea
sistemelor de forţe. Reducerea sistemelor particulare de forţe.
Forţe plane. Forţe paralele. Centrul forţelor paralele. Centrul de
greutate. Cazuri particulare. Cazuri uzuale. Corpuri omogene
compuse. Teoremele Guldin-Pappus. Echilibrul rigidului liber.
Echilibrul rigidului supus la legături fără frecare şi cu frecare.
Frecarea în lagăr şi articulaţii. Frecarea firelor.)
4. Statica sistemelor de solide rigide. (Generalitaţi. Sisteme
de solide rigide. Forţe interioare şi exterioare. Echilibrul
sistemelor de solide rigide. Teoreme de solidificare. Teoreme
echilibrului forţelor. Grinzi cu zăbrele.)

5.Cinematica punctului material.
(Elementele cinematice ale mişcării punctului material.
Elementele cinematice raportate la diferite sisteme de referinţa:
cartezian, polar, Frenet. Mişcări particulare ale punctului
material: mişcări rectilinii, mişcări curbilinii (circulară, pe
elicea circulară, pe cilcoidă).

Observaţii

6.Cinematica solidului rigid. (Elementele generale ale
mişcării solidului rigid. Formularea problemei generale.
Studiul vitezelor. Studiul acceleraţiilor. Formula lui
Euler. Mişcări particulare. Mişcarea de translaţie.
Mişcarea de rotaţie. Mişcarea elicoidală. Mişcarea de
şurub. Mişcarea plan paralelă. Mişcarea rigidului cu
punct fix. Mişcarea universală a rigidului.)
7. Mişcarea relativă. Mişcarea relativă a punctului
material. Compunerea vitezelor şi acceleraţiilor.
8. Momente de inerţie mecanice. (Definiţii. Proprietaţi.
Variaţia momentelor de inerţie faţa de axe paralele.
Momente de inerţie principale.)
9.Teoreme şi metode generale în dinamică. (Teoreme
impulsului. Teoreme variaţiei impulsului. Legea
conservării impulsului. Teorema mişcării centrului de
masă. Teorema variaţiei momentului cinetic. Legea
conservării momentului cinetic. Teorema energiei
cinetice. Lucrul mecanic. Putere mecanică. Randament
macanic. Energia cinetică. Teorema variaţiei energiei
cinetice. Energia potenţială. Energia mecanică. Teorema
conservării energiei mecanice.)
10. Noţiuni de mecanică analitică. (Metoda
cinetostatică. Principiul lui D’Alambert. Forţa de inerţie.
Echilibrul dimamic al punctului material şi sistemelor de
puncte materiale. Torsorul forţelor de inerţie. Principiul
deplasărilor virtuale.)
11. Probleme ale dimamicii solidului rigid. (Mişcarea
de rotaţie a rigidului în jurul unei axe fixe. Pendulul fizic.
Teoria simplificată a giroscopului. Mişcarea plan paralelă
a rigidului.)
12. Ciocniri. Noţiuni şi ipoteze. Teoreme generale în
studiul cicnirilor. Ciocnirea centrică şi oblică a 2 sfere.
Ciocnirea unui corp cu axă de rotaţie fixă. Percuţia în axă.
Centru de percuţie.

Prelegerea participativa,
Explicatia, Conversatia
euristică, Dezbaterea,
Problematizarea,
Modelarea, Instruirea
programată

Bibliografie
1. Buculei, M. – Mecanica, Reprografia Universităţii din Craiova, 1978.
2. Mihăiţă Ghe., Pasăre M., Simionescu N., Chirculescu G., - “Mecanica”, vol.2, Editura MATRIX-ROM,
Bucureşti, 2003.
3. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceauşu, V., Mecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
4. Nicoleta Maria Mihuţ, Minodora Pasăre, - “Mecanica – Vol. III”, Editura SITECH, Craiova, 2009.
8.2 Seminar
Metode de predare
Observaţii
1. Statica punctului material. 2. Sisteme de puncte materiale
- efectuarea de exerciţii şi
aplicaţii (rezolvate cu
3. Centre de masă. Statica solidului rigid
participarea studenților):
4. Statica sistemelor de solide rigide
exerciţii introductive sau
5. Statica firelor.
de acomodare; exerciţii de
6. Cinematica punctului material

fixare şi consolidare a
cunoştinţelor dobândite;
exerciţii recapitulative, de
sinteză sau de verificare
- conversaţia euristică
- problematizarea
- explicaţia didactică
-evaluare formativă

7. Cinematica solidului rigid

Bibliografie
1. Stefan Balan, Culegere de probleme de Mecanica, Ed.Tehnica,1964
2. Angela Muntean, Culegere de probleme de Mecanica, Editura Matrix Rom, 2005
3. Gheorghe Nanu, Mecanica - culegere de probleme, Editura:Sitech, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara
si din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii, conţinutul disciplinei
a fost perfectat în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai organizaţiilor industriale cu
activităţi în domeniul ingineriei industriale.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală
cu 60%

din

- corectitudinea si
Examinare orală
completitudinea
bilete
cunoştinţelor
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate
- criterii ce vizează
aspectele atitudinale
10.5 Seminar - capacitatea de a opera cu
40%
cunoştinţele asimilate
/ laborator
Susţinerea obligatorie a
- capacitatea de aplicare în referatului
practică
10.6 Standard minim de performanţă
Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor dovedite prin realizarea
lucrărilor de laborator conform programei şi temelor propuse.
10.4 Curs

Semnătura titularului de curs
S.l. dr. Mihut Nicoleta

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura titularului de seminar/laborator
S.l. dr. Mihut Nicoleta

Semnătura şefului de departament

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/specializarea

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, mediu si agroturism
Inginerie energetică
Licență
Managementul Energiei

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Tehnologia Materialelor
Conf.dr.ing. Minodora Maria PASĂRE
Titularul activităților de curs
Șl. dr. ing. Cristina Felicia IONICI
Titularii activităților de aplicații
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC complementară
Regimul
disciplinei
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opțională (la alegere), DL - facultativă (liber
aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate al activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4 Curs 3 Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
56 Curs 42 Seminar
planul de învățământ

DO

Laborator

1

Proiect -

Laborator

14

Proiect

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii
II d)Tutoriat
III Examinări (Evaluări)
IV Alte activități:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite (ECTS)

DD

-

ore
8
6
8
6
0

44
100
3

4. Precondiții
Curriculum* Chimie, fizică, matematică, desen, ştiinţa şi ingineria materialelor
Competențe 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 energetice.
* Se vor preciza condiționările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiționează prezentarea
la evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fișei.
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5. Condiții*
Desfășurare a cursului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector

Desfășurare
aplicații

Seminar
Laborator Sală dotată cu echipamente de laborator.
Proiect
* Se vor preciza condițiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri și aparatură,
softuri etc.
6. Competențe specifice acumulate*
Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra
Competențe
mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei
profesionale
electrice şi termice.
Competențe
Capacitatea de a îndeplini autonom şi responsabil activităţile inginereşti
specifice
transversale
* Se vor preciza competențele specifice asigurare de disciplină, precum și de tipul activității didactice (C,
S, L, P)
7. Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele
specifice

Curs

Seminar
Laborator

Proiect

Obiectivul general al acestei discipline este însuşirea de către studenţi
a procedeelor de obţinere și prelucrare a materialelor (metalice,
nemetalice, semifabricatelor), precum și utilizarea lor în tehnică.
- aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare
fundamentale din domeniul Tehnologiei Materialelor pentru
formularea de proiecte profesionale,
- capacitatea de a soluţiona probleme specifice;
- capacitate de a dezvolta atât gândirea tehnico-economică precum şi
înţelegerea noţiunilor de calitate şi eficienţă; tratează elemente privind
mediul ambiant şi prefigurează relaţiile interumane în procesele
tehnologice;
- formarea bazei teoretice necesare viitoarei dezvoltării profesionale;
- capacitate de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de
rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor
posibile;
- formarea spiritului de echipă necesar la realizarea proiectelor mari;
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite;
-

8. Conținuturi
Curs
Obiectul şi importanţa Tehnologiei Materialelor.
Rolul și importanța tehnologiei materialelor.
Principiile Tehnologiei Materialelor. Clasificarea
materialelor şi proprietăţile acestora
Bazele proceselor metalurgice
Elemente de metalurgie generală. Clasificarea
minereurilor. Principiile metalurgice. Prepararea
minereurilor. Concasorul cu fălci. Concasorul cu
cilindri. Dezintegratorul.

Nr.
ore
2h

Metode de predare

3h
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Observații

5h
Metode
interactive
Tehnologia elaborării fontei
Generalităţi. Materii prime folosite pentru elaborarea
folosind videoproiectorul.
fontei. Fondanţi. Combustibili. Aerul. Materiale
refractare; Principiul elaborării fontei. Elementele
-Incurajarea exprimării
constructive ale furnalului. Procese metalurgice în
opiniilor şi implicării
furnal. Produsele furnalului şi utilizarea lor. Furnalul
active a studenţilor în
electric. Cubiloul. Clasificarea fontelor.
actul receptării
5h
Tehnologia elaborării oţelului
cunoştinţelor transmise,
Generalităţi. Principiul elaborării oţelului. Materii
prin stimularea şi
prime. Elaborarea oţelului în convertizoare.
antrenarea acestora pentru
Elaborarea oţelului în cuptoare cu vatră. Elaborarea
a asculta activ, a pune
oţelului în cuptoare electrice. Lingouri de oţel.
întrebări, a oferi
Turnarea în lingotiere.
răspunsuri, a exprima
3h
Tehnologia elaborării metalelor şi aliajelor
opinii, sugestii, a formula
neferoase
ipoteze, a extrage
Metalurgia Cu. Metalurgia Al. Metalurgia Mg.
concluzii, a gândi critic.
Metalurgia Zn. Metalurgia Ni.
4h
Prelucrarea prin turnare a metalelor şi a
aliajelor.
Principiu, tehnologie, procedee, produse.Controlul
pieselor turnate
3h
Prelucrarea prin deformare plastică a
materialelor metalice
Principiu, tehnologie, semifabricate, procedee,
produse. Tehnologia prelucrării tablelor.
3h
Obţinerea pieselor prin sudare
Clasificarea procedeelor de sudare, principiul fizic al
sudării,
sudabilitatea
materialelor
metalice.
Definiţiile şi schemele de principiu la diverse tipuri
de sudare. Defectele şi controlul îmbinărilor sudate.
2h
Obţinerea pieselor prin lipire.
Clasificarea procedeelor de asamblare prin lipire.
Tipuri de adezivi şi lianţi.
Obţinerea pieselor prin pulberi.
2h
Metode de obţinere a pulberilor. Procedee de
formare a pieselor din pulberi. Produse. Aplicații.
3h
Prelucrarea prin eroziune
Clasificarea procedeelor de eroziune. Definiţiile şi
schemele de principiu pentru diferite tipuri de
prelucrări.
Obţinerea pieselor prin aşchiere.
3h
Importanţa prelucrării prin aşchiere în ansamblul
procedeelor de prelucrare. Principalele procedee de
prelucrare prin aşchiere.
Principiul, tehnologie,
produse.
2h
Materiale compozite, acoperiri metalice
2h
Aplicarea principiilor dezvoltării durabile în
tehnologie.
Bibliografie minimală:
-G. Strnad - Tehnologia Materialelor, Univ. Petru Maior, Târgu-Mureș, 2014
- Gh. Amza, şa –Tratat de Tehnologia Materialelor –Editura Academiei Romane, 2002.
- V.V. Moldoveanu – Tehnologia materialelor, Ed. Tehnopres, Iaşi, 2005,
1. - A. Nanu – Tehnologia Materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984.
Alte lucrări bibliografice
- A. Florescu, s.a. – Notiuni de ingineria materialelor, Ed. Tehnopress, Iasi 2008
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-

V. Carp.,şa. - Elemente de ştiinţa şi tehnologia materialelor, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1998
C. Stanescu, sa – Materiale si tehnologia materialelor, Politehnica Bucuresti, 1998

Aplicații (seminar/laborator/proiect)*
Norme de protecţia muncii. Prezentarea
laboratorului.

Nr. ore
2h

Metode de predare
Studentii
au
la
dispozitie
îndrumarul pentru lucrari de
laborator.
Expunere verbală,
Planşe demonstrative, Experimente
practice,
Prelucrarea datelor experimentale,
Calculator,
Videoproiector

Observații

Determinarea
durităţii
materialelor
2h
metalice
Calculul
încărcăturii
metalice
la
2h
elaborarea fontei folosind metoda
tabelară.
Determinarea fluidităţii metalului lichid.
2h
Determinarea unor proprietăţi de
2h
plasticitate ale materialelor.
Prelucrarea metalelor prin aşchiere pe
2h
maşini unelte.
Încheierea laboratorului. Recuperarea
2h
lucrarilor. Predarea lucrărilor şi a
referatelor
Bibliografie minimală:
- Pasăre M., Tehnologia materialelor, îndrumar de laborator, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-Jiu,144
pg., ISBN 978-973-144-554-0, 2012
- Herman R., ş.a: Aplicaţii specifice în tehnologia materialelor, Ed. Politehnica, Timişoara, 2009
Alte lucrări bibliografice
C. - Bejinariu, ş. a. – Lucrări practice Tehnologia materialelor, Ed. Tehnopres, Iaşi, 2008.
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii, conţinutului disciplinei a fost perfectat în
urma discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai organizaţiilor industriale cu activităţi în domeniul ingineriei
energetice.
 Ocupații posibile conform COR: Inginer; Manager energetic (123907), Inginer energetică industrială
(214308), Dispecer reţea distribuţie (214303), Asistent de cercetare în energetică industrială (251330),
Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri (2321)
 Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR:
10. Evaluare
Tip
Metode / forme de
Criterii de evaluare
activitate
evaluare*
- corectitudinea
şi completitudinea Examen oral, cu subiecte
cunoştinţelor
individualizate (3
- gradul de asimilare a limbajului de subiecte)
specialitate;
Curs
- criterii ce vizează aspectele atitudinale:
-conştiinciozitatea,
-interesul pentru studiu individual ;
-Prezenta
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Pondere din
nota finală
75%

5%

Laborator



- capacitatea de a opera cu cunoştinţele
asimilate;
- capacitatea de aplicare în practică;

Susţinerea obligatorie a
referatului

20%

Standard minim de performanță
- Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor dovedite prin:
- Realizarea lucrărilor de laborator conform programei şi temelor propuse
* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris și oral, examen cu subiecte individualizate,
precizându-se nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme
de casă, referate, examene parțiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicații, dosar cu planșe
etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar cu referatele lucrărilor de laborator, frecvența la aceste
activități.
Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnăturile titularilor de aplicații (laborator)

Semnătura şefului de departament
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Limba engleză 2
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
Lector dr. Paicu Adina
2.4Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V2 2.7 Regimul disciplinei IC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
2 din care: 3.2curs - 3.3 seminar
3.4Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5curs - 3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp studiu individual
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
Ore
20
10
13
4
0
47
75
3

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

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Laborator informaticã

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Comunicarea cu succes într-un cadru larg de contexte
profesionale şi culturale, prin utilizarea corectă a variantelor
lingvistice specifice în vorbire şi scriere
Crearea unei baze teoretice indispensabile prin aplicaţii
practice bazate pe texte autentice pentru familiarizarea cu

Competenţe transversale

limba engleză scrisă şi orală
Însuşirea unei terminologii specifice pentru comunicarea
eficientă în situaţii profesionale multilingve
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi
asmarea de roluri specifice.
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă în
limba engleză
Identificarea oportunităţilor de formare continuă prin
utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare
Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea
executării lor la termen

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

Comunicarea eficientă în limba engleză prin însuşirea
terminologiei specifice
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleza
vorbită prin îmbogăţirea cunoştinţelor de vocabular
Abordarea unor subiecte de interes pentru cei implicaţi în
mediile de afaceri prin studierea unor texte autentice
Însuşirea cu succes a unei baze teoretice a gramaticii limbii
engleze şi aplicarea acesteia in situaţii specifice
Utilizarea corespunzătoare a terminologiei specifice
disciplinei

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare
Aplicaţii practice pentru recapitularea
cunoştinţelor dobândite anterior
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.
Dezvoltarea topic-ului prin conversaţie,
aplicaţii practice, exerciţii gramaticale,
îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare prin
folosirea materialelor audio şi video.

Observaţii

Bibliografie
8.1 Seminar/laborator
Making plans
Technical English

Computer systems

Be a professional!

Writing a CV

Final Revision

Aplicaţii practice pentru recapitularea
cunoştinţelor dobândite.

Bibliografie
 Bantas A., English for Advanced Students, Institutul European, Iasi, 1993.
 Dahan Lionel, Engleza fără greşeli, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001.
 Delgiudice Matei, L., Fifty Useful Tests in English, Editura Aramis, Bucuresti,
2000.
 Dutescu, D., Spoken English-manual de conversatie in limba engleza, Editura
Miron, Bucuresti, 1991.
 Gruia George, A concise english grammar, Editura Grupus, 1998.
 Martinet A.V., Thomson A., A Practical English Grammar with Exercises,
London, 1989.
 Paidos, C., English Grammar-Theory and Practice, Editura Polirom, Bucuresti,
2001.
 Stancu, V., Engleza intensivă, Editura Niculescu, Bucuresti,2000.
 Turcu F., Nastasescu V., Limba engleza pentru intreprinzatori si oameni de
afaceri, Editura Sagittarius, Iasi, 1991.
 www.bbc.co.uk
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Descrierea implicaţiei comunicării pentru afaceri în noul context economic
 Enunţarea principalelor caracteristici ale comunicării pentru afaceri în limba engleză
 Identificarea rolului comunicării pentru afaceri în limba engleză în instituţiile
publice şi private
 Capacitatea de a sesiza anumite erori în exprimarea scrisă şi orală şi corectarea
acestora
 Dezvoltarea abilităţilor de a lucra eficient în echipă
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs
10.5 Seminar Participarea activă în
Verificare orală
40%
/ laborator
cadrul cursurilor practice/
prezentare proiecte
Verificare scrisă în
60%
cadrul colocviului
10.6 Standard minim de performanţă


Exprimarea orală şi scrisă în limba engleză la nivel de competenţă B2
Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, mediu şi agroturism
Inginerie Energetica
I – Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT II
2.2 Titularul activităţilorde curs
2.3 Titularul activităților de S / LP / L /P Asist. Univ.Sakizlian Eduard Robert
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul 2
2.6 Tipul de evaluare* V
I

2.7 Regimul disciplinei**

IC

* E/ C/ V - Examen Colocviu Verificare conform cu planul de învățământ; ** OF/OS/OL/OC disciplină obligatorie fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară; AF / AS /
AL / AC disciplină opţională fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară; DF – disciplină facultativă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 S / LP / L / P
1
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
3.6 S / LP / L / P
14
3.7 Distribuţia fondului de timp în ore de pregătire individuală
- 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–
3.8 Total ore studiu individual
36
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
2

1
14
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Nu este cazul
teste; sală de sport; teren de sport

6.2.
Competente
transversale

6.1. Competente
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1 Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază ale
domeniului cu orientare interdisciplinară
C2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent
interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă)
C3 Evaluarea creşterii, dezvoltării fizice şi a motricităţii, potrivit cerinţelor şi modelelor
specifice.
C4 Evaluarea proceselor, rezultatelor învăţării şi atitudinii în context general de pregătire a practicanților
activităților de educație fizică și sport
CT1 Organizarea de evenimente specifice sportului pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de
pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională
CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru în procesul de selecţie/ de
pregătire/ competiție
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Aprofundarea cunoștințelor de ordin teoretic, metodologic și
7.1 Obiectivul general al disciplinei
practico-metodic, necesare predării educației fizice
 Aprofundarea cunoștințelor de ordin metodologic și practicometodic, necesare predării educației fizice școlare
7.2 Obiectivele specifice
 Consolidarea cunoștințelor privind planificarea, organizarea și
conducerea lecțiilor de educație fizică școlară
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Formarea abilităților de aplicarea a cerințelor programei de
specialitate în planificarea și realizarea lecțiilor de educație
fizică școlară
Formarea capacității de utilizare rațională și maximală a
materialelor didactice în lecția de educație fizică
Formarea abilităților de comunicare cu elevii și cadrele
didactice din instituția de învățământ la care a fost repartizat
studentul
Formarea capacității de evaluare a elevilor la educație fizică,
conform multitudinii criteriilor specifice acestei discipline
Formarea abilităților de organizare și desfășurare a competițiilor
școlare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
8.2 Seminar
1. Complexe de exerciții fizice pentru dezvoltarea fizică armonioasă.
2. Gimnastica de bază.

Nr. ore
2
2

3.

Dezvoltarea vitezei de reacție.

2

4.

Dezvoltarea îndemânării.

2

5.

Dezvoltarea forței generale.

2

6.

Jocuri sportive.

2

7.

Evaluarea în educație fizică și sport.

2

Metode de
predare

Obs.

lucrul cu îndrumarul şi / sau alte cărţi de specialitate; demonstraţia didactică; expunerea sistematică;
conversaţia; observaţia; metoda repetării în condiţii variate pentru perfecţionarea elementelor tehnice etc.

8.3 Bibliografie obligatorie
Cârstea, Gh. - ,„Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura Universul, Bucureşti, 1996.
M.E.C.Ș. – Evaluarea în învățământul primar, București
M.E.C.Ș. – Sistemul național de evaluare la disciplina educație fizică și sport, București
M.E.C.Ș. –Programele școlare pentru clasele I-IX, București
8.4 Bibliografie opţională
1. Cârstea,Gh.,”Educaţia fizică – fundamente teoretice şi metodice”, Casa de editură Petru Maior, Bucureşti,
1999. Cârstea, Gh.,„Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.
2. Cerghit, I., „Metode de învăţământ”, Bucureşti, Ed. EDP-RA, 1997.
3. Dragnea, A., „Teoria şi metodica dezvoltării calităţilor motrice”, Bucureşti, Centrul de multiplicare A.N.E.F.S.,
1991.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat conform aşteptărilor reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor respectând cerinţele legilor în vigoare, în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară
şi din străinătate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Tipul şi criteriul de evaluare
Evaluare sumativă prin acordare de
note de la 10 la 1 (însușirea,
cunoașterea, prezentarea și
explicarea corectă a conceptelor și
noțiunilor specifice domeniului de
activitate)
Acordare de notă de la 10 la 1 ca
urmare a activităţii studentului

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluarea orală / Evaluarea practică /
50%

Observarea sistematică a comportamentului şi a
activităţii studentului în cadrul cursului şi / sau
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Evaluare sumativă prin acordare de
note de la 10 la 1
10.5 S

Acordare de notă de la 10 la 1 ca
urmare a activităţii studentului la S

a activităţii profesionale
Evaluarea prin probe practice / evaluarea orală /
evaluarea scrisă / testul docimologic /
portofoliul / referat
Observarea sistematică a comportamentului şi a
activităţii studentului în cadrul S şi / sau a
activităţii profesionale

20%

30%

10.6 Standard minim de performanţă
- participare la orele de practică;
- cunoştinţe minimale din problematica disciplinei;
- obţinerea a minimum nota 5 la evaluările sumative de la curs şi seminar.

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Limba Franceza I
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
Lect.univ.dr. Păstae Oana Maria
2.4Anul de
I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V1 2.7 Regimul disciplinei
studiu

FC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
2 din care: 3.2curs
3.3 seminar
3.4Total ore din planul de învăţământ
28 din care: 3.5curs
3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
20
10
13
4
0
47
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

-

Abilitati cognitive si relationale in mediul de munca in
limba franceza
Detinerea terminologiei de specialitate in limba

Competenţe transversale

-

franceza
Abilitati de comunicare orala si scrisa in limba franceza
Abilitati de lucru in echipa

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

7.2 Obiectivele specifice

- Formarea deprinderilor de

exprimare
orală şi scrisă în limba franceză, în conformitate
cu normele gramaticale acceptate
- Dezvoltarea aptitudinilor de a intelege
ideile principale dintr-un text de specialitate
- Exprimarea rapidă prin punerea în scenă a
situaţiilor din viaţa cotidiană, printr-o
abordare ludică a gramaticii şi un dialog
permanent între studenţi şi profesor
-Aprofundarea
cunoştinţelor
privind
diversitatea culturală a limbii franceze

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare
Expunere didactica
Joc de rol
Expunere didactica
Exercitii
Joc de rol
Expunere didactica
Exercitii
Expunere didactica
Exercitii
Expunere didactica
Exercitii
Expunere didactica
Observare
Exercitii
Expunere didactica
Exercitii
Joc de rol

Observaţii

Bibliografie
8.1 Seminar/laborator
Prezentare personala (2h)
Vocabular de specialitate. Observarea unor texte de
specialitate. Traduceri. (4h)
Recapitularea timpurilor in limba franceza (6h)
Categorii nominale (predeterminanţi, substantiv,
adjectiv, substitute) (4h)
Elemente de cultura si civilizatie in limba franceza
(6h)
Elemente de comunicare in corespondenţa generală.
Formule tip. Elemente de bază ale scrisorii oficiale.
Formularistică (4h)
Prezentarea la un interviu in limba franceza (2h)

Bibliografie
1. Chamberlain, Alain, Steele Ross, 1991, Guide pratique de la communication, Didier,
Français
2. Langue étrangère, Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti:
Editura Stiintifica si Enciclopedica
3. Adam, Jean-Michel, 1990, Eléments de linguistique textuelle. Théorie et pratique de
l’analyse textuelle, Bruxelles: Mardaga
4. Adam, Jean-Michel, 1992, Les textes: types et prototypes. Récit, description,

argumentation, explication, dialogue, Nathan Université
5. Gancz, Andrei, Franchon, Marie-Claude, Gancz, Margareta, 1999, Dictionar francezroman al comunicarii, Bucuresti, Editura Corint
6. *** Ghid roman- francez al actelor de vorbire. Bucuresti: Editura Corint
7. Tutescu, Mariana, 1996, Du mot au texte, Bucuresti, Editura Cavallioti
8. Grévisse, Maurice, 1990, Précis de grammaire française, Duculot
9. Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Editura
Gramar 100+1
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
-

Dobandirea cunosterii terminologiei de specialitate de catre student, utila in mediul
profesional specific acestei specializari
Dobandirea abilitatii de a comunica in limba franceza intr-o situatie concreta in
mediul profesional
Dobandirea abilitatii de a lucra in echipa la locul de munca

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală

din

10.4 Curs
10.5 Seminar - evaluare pe parcurs (10% - colocviu (70%)
/ laborator
prezenta, 20% activitate de
seminar)
10.6 Standard minim de performanţă
- Oral - Abilitatea de a se prezenta intr-o scurta caracterizare in limba franceza
- Cunoasterea termenilor de specialitate de baza in limba franceza
Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu și Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4Anul de studiu I 2.5 Semestrul II

Limba Franceza II
Lect.univ.dr. Păstae Oana Maria
2.6 Tipul de evaluare V2 2.7 Regimul disciplinei

C

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
2 din care: 3.2curs
3.3seminar/laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ
28 din care: 3.5curs
3.6seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
Competenţe transversale

Abilitati cognitive si relationale in mediul de munca in limba
franceza
Detinerea terminologiei de specialitate in limba franceza
Abilitati de comunicare orala si scrisa in limba franceza

2
28
20
10
13
4
0
47
75
3

Abilitati de lucru in echipa
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

- Formarea deprinderilor de

exprimare
orală şi scrisă în limba franceză, în
conformitate cu normele gramaticale acceptate
- Dezvoltarea aptitudinilor de a intelege
ideile principale dintr-un text de
specialitate
- Exprimarea rapidă prin punerea în scenă
a situaţiilor din viaţa cotidiană, printr-o
abordare ludică a gramaticii şi un dialog
permanent între studenţi şi profesor
-Aprofundarea
cunoştinţelor
privind
diversitatea culturală a limbii franceze

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare
Expunere didactica
Joc de rol
Expunere didactica
Exercitii
Joc de rol
Expunere didactica
Exercitii
Expunere didactica
Exercitii
Expunere didactica
Exercitii
Observare
Exercitii, Joc de rol
Observare
Exercitii, Joc de rol
Expunere didactica
Observare
Exercitii
Expunere didactica
Exercitii
Joc de rol

Observaţii

Bibliografie
8.1 Seminar/laborator
Prezentare CV-ului personal (2h)
Vocabular de specialitate. Comunicare orala pe baza
unor texte de specialitate. (8h)
Exceptii frecvente privind exprimarea timpurilor in
limba franceza (2h)
Categorii nominale (predeterminanţi, substantiv,
adjectiv, substitute) (4h)
Elemente de lexicologie (2h)
Terminologie de specialitate. Analiza pe texte. (2h)
Terminologie de specialitate. Analiza pe texte. (2h)
Aplicatii corespondenţa generală. Formule tip.
Elemente de bază ale scrisorii oficiale. Formularistică
(4h)
Redactarea unei scrisori de intentie (2h)

Bibliografie
1. Chamberlain, Alain, Steele Ross, 1991, Guide pratique de la communication, Didier,
Français
2. Langue étrangère, Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti:

Editura Stiintifica si Enciclopedica
3. Adam, Jean-Michel, 1990, Eléments de linguistique textuelle. Théorie et pratique de
l’analyse textuelle, Bruxelles: Mardaga
4. Adam, Jean-Michel, 1992, Les textes: types et prototypes. Récit, description,
argumentation, explication, dialogue, Nathan Université
5. Gancz, Andrei, Franchon, Marie-Claude, Gancz, Margareta, 1999, Dictionar francezroman al comunicarii, Bucuresti, Editura Corint
6. *** Ghid roman- francez al actelor de vorbire. Bucuresti: Editura Corint
7. Tutescu, Mariana, 1996, Du mot au texte, Bucuresti, Editura Cavallioti
8. Grévisse, Maurice, 1990, Précis de grammaire française, Duculot
9. Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Editura
Gramar 100+1
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
-

Dobandirea cunosterii terminologiei de specialitate de catre student, utila in mediul
profesional specific acestei specializari
Dobandirea abilitatii de a comunica in limba franceza intr-o situatie concreta in
mediul profesional
Dobandirea abilitatii de a lucra in echipa la locul de munca

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar - evaluare pe parcurs (10% - colocviu (70%)
/ laborator
prezenta, 20% activitate de
seminar)
10.6 Standard minim de performanţă
- Oral - Abilitatea de a se prezenta intr-o scurta caracterizare in limba franceza
- Cunoasterea termenilor de specialitate de baza in limba franceza
Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura şefului de departament

din

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Inginerie
Energie, Mediu si Agroturism
Inginerie Energetică
Licenţă
Managementul energiei

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

Securitatea si igiena muncii
Prof.dr.ing. Racoceanu Cristinel
Prof.dr.ing. Racoceanu Cristinel
2 2.6 Tipul de evaluare V2 2.7 Regimul
disciplinei

FC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2curs
2
3.3 seminar
3.4Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5curs
28 3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
20
10
12
0
4
44
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu tablă, laptop, videoproiector
Sală de seminar dotată cu videoproiector

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale Evaluarea riscurilor de îmbolnăvire şi accidentare
Cunoaşterea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor
profesionale şi accidentării în procesul de producţie
Competenţe transversale Cultivarea şi conştientizarea la nivelul colectivului de muncă
a importanţei securităţii muncii şi a implicaţiilor sociale şi

economice ale accidentelor de muncă
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea activităţilor de protecţie a muncii şi de prevenire a
acidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale
Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a
acidentărilor şi îmbolnăvirilor profesionale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Cap. I. Noţiuni generale
Obiectul protecţiei muncii. Sfera de cuprindere a
noţiunii de protecţie a muncii. Accidentele de muncă şi
bolile profesionale
Cap. II. Bazele teoretice ale prevenirii accidentelor
de muncă şi bolilor profesionale.
Elementele procesului de muncă şi interacţiunea lor.
Factori declanşatori de accidente de muncă. Măsuri de
prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale
Cap. III. Bazele legislative ale protecţiei şi securităţii
muncii.
Legislaţia naţională privind protecţia şi securiatea
muncii. Legislaţia Europeană privin protecţia şi
securitatea muncii.
Cap. IV. Bazele metodologice ale protecţiei şi
securităţii muncii
Activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă. Stabilirea măsurilor de
protecţie şi prevenire la nivelul angajatorului. Serviciile
medicale ale angajatorului.
Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor.
Managementul în domeniul securităţii muncii

Metode de predare
- prelegere (predare
clasică cu prezentare la
tablă şi folosirea
computerului/
videoproiectorului)
- problematizarea
- încurajarea exprimării
opiniilor, formulării de
întrebări şi implicării
active a studenţilor în
actul receptării
cunoştinţelor transmise,
prin stimularea şi
antrenarea acestora
pentru a asculta activ, a
pune întrebări, a oferi
răspunsuri, a exprima
opinii, sugestii, a formula
ipoteze, a extrage
concluzii, a gândi critic

Nr. ore
6h

8h

6h

8h

Bibliografie:

1. Darabonţ Al., Pece Șt., Protecţia muncii – manual pentru învăţământul universitar. Editura
Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1996
2. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
4. HG care transpun prevederile Directivelor UE;
8.1 Seminar
Metode de predare
Observaţii
1. Consecinţele sociale ale accidentelor de muncă
- prezentarea şi
4h
2. Identificarea de preicole şi factori de risc în procesul discutarea de studii de
4h
de muncă
caz legate de incidente de
3. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate muncă
4h
şi sănătate în muncă
- efectuarea de
4. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi
raţionamente şi aplicaţii
4h

sănătăţii în muncă.
5. Planul de prevenire şi protecţie întocmit pe baza
evaluării riscurilor
6. Cercetarea evenimentului cu incapacitatea totală de
muncă
7. Sistemul de management al securităţii şi sănătăţii
ocupaţionale

(rezolvate cu participarea
studenţilor):
exerciţii introductive;
exerciţii de fixare şi
consolidare a
cunoştinţelor dobândite;
exerciţii recapitulative,
de sinteză sau de
verificare
- explicaţia didactică

4h
4h
4h

Bibliografie:

1. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006;
2. HG care transpun prevederile Directivelor UE;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi
din străinătate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finală (sumativă)

Proba scrisă

10.3 Pondere din
nota finală
60%

10.5 Seminar Evaluare formativă
Seminar
40%
/ laborator
10.6 Standard minim de performanţă Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de
aplicare a lor dovedite prin:
- realizarea temelor de laborator conform programei şi cerinţelor
Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
24.04.2019

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului de departament

