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
Autovehicule Rutiere și Transporturi
Inginerie Mecanică
Masterat (de cercetare)
Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industrie Alimentară /
Inginer
IF – învăţământ cu frecvenţă
2.00

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar /
laborator / proiect
2.4 Anul de studiu
2.7 Regimul
disciplinei

Procese de producere a energiei din surse regenerabile
(agricultură și industrie alimentară)
Conf. Dr. Ing. Teodora Deac, teodora.deac@auto.utcluj.ro
Conf. Dr. Ing. Teodora Deac, teodora.deac@auto.utcluj.ro

1 2.5 Semestrul 1
Categoria formativă
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
0
1
săptămână
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.4 Număr de ore pe
din
3.5
3.6
3.6
3.6
56
28
0
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)))
94
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)
150
3.10 Numărul de credite
6
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 Utilizarea tehnicilor de predare online
Utilizarea tehnicilor de predare online
5.2. de desfăşurare a
laboratorului / proiectului

Examen
DS
DI

1
14
36
44
10
4
-

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

•

•

•

•
•
•
•

Cunoştinţe teoretice și deprinderi dobândite: se vor dobândi cunoștințe profesionale privind
producerea energiei din surse regenerabile provenite din agricultură și industria alimentară,
necesare în domeniul ingineriei mecanice. Vor fi cunoscute utilajele și instalațiile implicate în
procesele de producere a energiei din surse regenerabile provenite din agricultură și industria
alimentară. Se vor însuși cunoștințe referitoare la analiza energetică a proceselor.
Abilităţi dobândite: După parcurgerea disciplinei studenții masteranzi vor fi capabili să
coordoneze activităţi în cadrul unor companii / ferme agricole care utilizează sursele
regenerabile din agricultură și industria alimentară pentru producerea de energie alternativă.
Vor putea activa în unități de industrie alimentară, în ferme agricole, în companii cu profil de
comercializare a mașinilor și instalațiilor specifice proceselor de producere a energiei
regenerabile.

Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea
unei strategii de muncă riguroase, eficientă şi responsabile în rezolvarea problemelor și
luarea deciziilor
Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi;
Utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie
europeană
Dezvoltarea de abilităţi de lucru în echipă
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – TIC

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea de competente în domeniul producerii energiei din
surse regenerabile (agricultură și industrie alimentară) în sprijinul
formării profesionale

7.2 Obiectivele specifice

• Asimilarea cunoștințelor teoretice privind sursele regenerabile
de energie (agricultură și industrie alimentară).
• Asimilarea cunoștințelor privind producerea energiei din surse
regenerabile provenite din agricultură și industria alimentară,
necesare în domeniul ingineriei mecanice.
• Obținerea deprinderilor pentru proiectarea și analiza eficienței
tehnico – economice a tehnologiilor specifice proceselor de
producere a energiei din surse regenerabile.
• Asimilarea cunoştinţelor necesare determinării experimentale a
eficienței energetice a surselor regenerabile de energie din
agricultură și industria alimentară.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Considerații generale privind sursele regenerabile de
energie (agricultură și industria alimentară): necesitate,
potențial etc.
Considerații generale privind producerea de energie din
biomasă: definiții, generalități, etc.
Posibilități de valorificare energetică a biomasei provenite
din agricultură și industria alimentară.
Procese și tehnologii de producere și conversie a
biocombustibililor din biomasă solidă.
Standarde naționale și internaționale privind calitatea
biocombustibililor din biomasă solidă.
Procese de producere a energiei din surse regenerabile
provenite din agricultură și industria alimentară:
proiectarea fluxurilor tehnologice, analiza tehnicoeconomică.
Considerații generale, masini si instalatii de producere și
conversie a biogazului.
Considerații generale privind energia solară (definiții,
generalități, etc).
Posibilități de valorificare a energiei solare. Metode și
instalații, de conversie a energiei solare în alte forme de
energie.
Considerații generale privind energia eoliană (definiții,
generalități, etc).
Posibilități de valorificare a energiei eoliene. Metode și
instalații, de conversie a energiei eoliene în alte forme de
energie.
Metode teoretice de determinare a eficienței energetice /
economice a utilizării surselor regenerabile de energie
pentru obținerea altor forme de energie.

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii

Expunere, discuţii

Utilizarea
prezentărilor
PowerPoint
şi a
materialelor
video.
Utilizarea
platformelor
de predare
online.

2
2
2
2
2

2

4
2
2
2
2

4
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8.2 Seminar / laborator / proiect
Metode de determinare a caracteristicilor energetice a
biomasei solide.
Metode de determinare a potentialului energetic a
biomasei solide provenite din activități agricole.
Proiectarea sistemelor de conversie a energiei din biomasă
solidă în alte forme de energie.
Proiectarea sistemelor de conversie a energiei solare in
alte forme de energie.
Proiectarea sistemelor de conversie a energiei eoliene in
energie alte forme de energie.
Proiectarea fermelor independente energetic –
determinarea necesarului de energie și analiza
potentialului de energie regenerabilă a unei ferme agrozootehnice.
Proiectarea fermelor independente energetic – analiza
tehnico-economică.
8.2 Seminar / laborator / proiect

Nr.
ore
2

Metode de
predare
Expunere, aplicaţii
şi discuţii

2
2

Observaţii
Utilizarea
platformelor
si tehnicilor
de predare
online

2
2

2

2
Nr.
ore

Proiectul constă în aplicarea cunoștințelor dobândite pe durata
cursului și aplicațiilor de laborator – temă individuală cu structura în
concordanță cu structura cursului și lucrărilor de laborator.

Metode de
predare
Expunere, aplicaţii
şi discuţii

Observaţii
Utilizarea
platformelor
si tehnicilor
de predare
online
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite vor fi utile absolvenţilor care îşi vor desfăşura activitatea în domeniul ingineriei
biosistemelor, în agricultură și industria alimentară. Cunoaşterea elementelor specifice domeniului
ajutându-i să desfăşoare activităţi practice în domeniul valorificării energetice a surselor regenerabile de
energie din agricultură și industria alimentară.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Examinare finală – test.

Scris, online

10.5 Seminar/Laborator
Predarea unui proiect, cu temă impusă. Scris şi oral, online
/Proiect

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

10.6 Standard minim de performanţă: Predarea şi susţinerea proiectului de semestru, rezolvarea corectă a
50% din subiectele testelor de pe parcursul semestrelor şi a evaluării finale.
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