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
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
Fizică și Chimie
Inginerie Mecanică și Mecatronică
Licență
Inginerie Mecanică și Mecatronică
IF – învăţământ cu frecvenţă
13.00

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar /
laborator / proiect

Fizică
s.l.dr. Pop Ana-Lidia Lidia.Pop@phys.utcluj.ro
s.l.dr. Pop Ana-Lidia Lidia.Pop@phys.utcluj.ro
s.l. dr. Badea Codruța badeacodruta@phys.utcluj.ro

2.4 Anul de studiu

1 2.5 Semestrul 2
Categoria formativă
2.7 Regimul disciplinei
Opționalitate

2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimate
3.1 Număr de ore pe
din
3.2
3.3
3.3
3.3
4
2
1
1
săptămână
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.4 Număr de ore pe
din
3.5
3.6
3.6
3.6
56
28
14
14
semestru
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru:
(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe
teren
(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
(d) Tutoriat
(e) Examinări
(f) Alte activităţi:
3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f)))
44
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)
100
3.10 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoștințe de matematică dobândite în liceu – elemente de calcul
4.2 de competenţe
diferențial și integral
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Platforma TEAMS
5.2. de desfăşurare a
seminarului / laboratorului / Prezența la seminarii și laboratoare este obligatorie.
proiectului

E
DF
DI

28
2
10
6
10
-

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
• Sa definineasca principalele marimi fizice si respectiv unitatile de masura ale acestora.
• Sa utilizeze calculul integral si diferential pentru descrierea fenomenelor fizice.
• Sa definesca conceptele de energie, conservare a energiei, randament.
• Sa definesca notiunile de oscilatii si unde (mecanice, electromagnetice, acustice).
• Sa definesca notiuni specifice mecanicii fluidelor.
• Sa definesca notiunea de camp (gravitational, electric, magnetic, electromagnetic).
• Sa definesca principalele proprietati (electrice si magnetice) ale solidelor.
• Sa identifice fenomene fizice si sa le explice
• Sa identifice componentele unei instalatii de laborator si sa explice modul de functionare
al acesteia pe baza referatului de laborator
• Sa masoare cu diferite instrumente de masura
• Sa prelucreze rezultatele experimentale si sa determine alte marimi fizice pe baza lor
• Sa reprezinte grafic rezultatele experimentale si sa obtina informatii din reprezentarile
grafice
• Sa estimeze erorile ce afecteaza datele obtinute prin masuratori sau pe cele determinate
pe baza rezultatelor experimentale
• Sa rezolve probleme legate de fenomenele fizice studiate
• Sa aprecieze comparativ rezultatele teoretice oferite de literatura de specialitate si cele ale
unui experiment realizat
• Sa masoare lungimi utilizand aparate de masura specifice: subler, micrometru, etc.
Sa folosesca aparate de masura ca: generator de frecventa și multimetru pentru determinarea
diferitelor marimi fizice.
• 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
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
•
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
•
•
7.2 Obiectivele specifice
•

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Dobandirea de cunostinte teoretice si deprinderi
experimentale in domeniul mecanicii newtoniene,
termodinamicii, mecanicii fluidelor, electromagnetism.
Utilizarea calculului integral și diferențial pentru descrierea
modelelor fizice.
Asimilarea de catre studenti a marimilor si legilor care
guverneaza fenomenele fizice fundamentale in scopul
formarii intelectuale a viitorului inginer
Initierea viitorilor ingineri in dezvoltarea si utilizarea
modelelor fizice, ca modalitate practica de extragere a
esentialului dintr-un ansamblu complex de fenomene
empirice.
Formarea deprinderilor de a aborda cantitativ probleme
complexe prin exercitii de aplicare a legilor fundamentale
ale fizicii.

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Curs 1 Mărimi fizice. Operații cu vectori. Operatori
2
vectoriali.
Curs 2 Mecanica punctului material. Principiile mecanicii.
2
Curs 3 Legi de conservare în mecanică.
2
Curs 4 Oscilații armonice. Compunerea oscilațiilor armonice.
2
Curs 5 Oscilații amortizate. Oscilații forțate.
2
Curs 6 Unde elastice. Mărimi caracteristice.
2
Curs 7 Fenomene caracteristice propagării undelor
2
Expunere și discuții
Curs 8 Elemente de acustică.
2
pe platforma
Curs 9 Elemente de termodinamică – principii.
2
Teams
Curs 10 Elemente de termodinamică – transformări.
2
Fenomene termice.
Curs 11 Mecanica fluidelor. Noțiuni fundamentale.
2
Curs 12 Electrostatică. Câmp electric. Legea lui Coulomb.
2
Legea lui Gauss pentru câmp electric.
Curs 13 Electrocinetică. Curent electric. Legile lui Ohm.
2
Legile lui Kirchhoff.
Curs 14 Unde electromagnetice.
2
Bibliografie
1. Lidia Pop, Maria Bosca, Notiuni de fizica: mecanica, UTPress, 2013
2. Eugen Culea, Fizica – elemente de fizica pentru ingineri, Risoprint, 2010
8.2 Seminar / laborator / proiect
Nr. ore Metode de predare
Laborator 1 Protecția muncii. Determinarea constantei
2
elastice a unui resort.
Laborator 2 Studiul undelor stationare transversale în corzi
2
vibrante.
Laborator 3 Determinarea coeficientului de vascozitate al
2
lichidelor.
Aplicații ale
Laborator 4 Determinarea coeficientului de vascozitate
2
noțiunilor de la
dinamica a aerului.
curs. – Experiment
Laborator 5 Determinarea conductibilitatii termice printr-o
2
și discuții onsite. La
metoda stationara.
nevoie se pot ține
Laborator 6 Studiul efectului termoelectric.
2
atât seminariile cât
Laborator 7 Studiul conductibilitatii electrice a metalelor.
2
și laboratoarele
Seminar 1 Mărimi fizice. Cinematică
2
online0
Seminar 2 Dinamică
2
Seminar 3 Oscilații
2
Seminar 4 Unde
2
Seminar 5 Termodinamică
2
Seminar 6 Mecanica fluidelor
2
Seminar 7 Electricitate
2
Bibliografie
1. Petru Pascuta, Lidia Pop, Maria Bosca, Fizica: lucrari practice, UTPress, 2013
2. https://phys.utcluj.ro/resurse/studenti.html

Observaţii

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

Conținutul disciplinei și competentele achiziționate vor fi necesare angajaților care-și desfășoară
activitatea în orice domeniu ingineresc, dar cu precădere în domeniul mecanic.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Lucrare scrisa care consta in
rezolvarea unor probleme si subiecte
de teorie
Lucrările de laborator trebuie
10.5 Seminar/Laborator
finalizate la termenele stabilite de
/Proiect
cadrul didactic
10.6 Standard minim de performanţă
N (finala) = 0.2·N(aplicații)+0.8·N(scris)
10.4 Curs

Data completării:
18.10.2020

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

s.l.dr. Pop Ana Lidia

Aplicații

s.l.dr. Pop Ana Lidia

10.2 Metode de evaluare

Lucrare scrisă care va fi
încărcată în Assignments, 80%
platforma Teams
Verificare pe parcurs

Semnătura

Director Departament .......
Prof.dr.ing.

_______________________

Data aprobării în Consiliul Facultății ……………
_______________________

20%

N(finala) ≥ 5

s.l.dr. Badea Codruța

Data avizării în Consiliul Departamentului ……..

10.3 Pondere
din nota finală

Decan
Prof.dr.ing.

