FIŞA DISCIPLINEI
ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

1. DATE DESPRE PROGRAM
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii (denumire/cod)2
/Calificarea
1.7. Forma de învățământ
2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor aplicative
2.4 Anul de 1 2.5
1,2
studiu
Semestrul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ
AUTOMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ (D28)
INGINERIA SISTEMELOR
LICENȚĂ
AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ (cod L20601022010)
CU FRECVENȚĂ

Fizica
Lect. dr. Ion PALARIE
Lect. dr. Marcel PUCHIN (seminar)
2.6 Tipul disciplinei
DF 2.7 Regimul disciplinei
(conţinut)3
(obligativitate)4

DFa
c

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe ambele semestre ale activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar 28
3.7 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 şi eseuri
▪ Tutoriat
▪ Examinări
▪ Alte activităţi: consultaţii, cercuri studențești
Total ore activități individuale
44
3.8 Total ore pe an
100
3.9 Numărul de credite6
4

2.8 Tipul
de
evaluare

V

2
28
ore
20
10
10
2
2

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Studentul trebuie să posede cunoştinţe de specialitate dobândite la următoarele discipline de liceu:
Analiză matematică, Matematici speciale. Fizica generala: mecanica, electricitate, termodinamica.
4.2 de competenţe
Nu sunt necesare.
5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Predarea cursului se face folosind videoproiectorul dar pentru unele explicaţii şi
răspunsuri la întrebari din sală se foloseşte tabla. Se asigură suport de curs în format
electronic şi acces la documetaţii actualizate. Procesul de predare are următoarea
structură:
▪ 50% prezentare teoretică, pe baza suportului de curs (slide-uri)
▪ 50% activitate interactivă (discuţii cu studenţii)
5.2. de desfăşurare a seminarului/ La seminar se lucreaza probleme pentru deprinderi de calcul algebric si diferential
laboratorului/proiectului
aplicat in cazuri concrete.
6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 7

1

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

Prin cunoştinţele predate la curs, prin exemplele prezentate la seminar şi prin aplicaţiile practice efectuate în
cadrul laboratorului, cursul de „ Fizica” contribuie la formarea competenţelor profesionale:
▪ C1
Utilizarea de cunoştințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică,
chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Contribuie la formarea viitorilor ingineri automatişti asigurându-le cunoştinţe în
domeniul fundamental fizica.
7.2 Obiectivele specifice
Crearea de deprinderi de calcul in cazul problemelor concrete in care intervin
cunostinte de fizica fundamentala si aplicativa.
8. CONŢINUTURI
8.1 Curs (unităţi de conţinut)
1. Elemente de fizică matematică
a) Calcul vectorial.
b) Calcul diferential si integral.
2. Elemente de mecanică
a) Ecuatii de miscare
b) Legi de conservare
c) Miscarea particulelor incarcate in campuri electrice si magnetice.
3. Elemente de termodinamică
a) Stare termodinamică, parametri de stare, ecuaţii de stare
b) Principiul I al termodinamicii
c) Procese politrope.
d) Principiul II al termodinamicii. Teorema Carnot.
4. Elemente de electricitate
a) Sarcini electrice, legea lui Coulomb, camp electrostatic.
b) Curent electric
c) Camp magnetic.
d)Legea inductiei electromagnetice.

Nr. ore
6

8

8

6

Metode de predare
Predarea cursului se face
folosind
videoproiectorul.
- 50% prezentare
teoretică, pe baza
suportului de curs
(slide-uri).
- 50% activitate
interactivă (discuţii
cu studenţii)
Materialele necesare vor
fi puse la dispozitia
studenţilor în format
electronic şi în formă
tipărită.

Total
28 ore
Bibliografie 8
1. Florea Uliu, Curs de fizica pentru facultatea de electrotehnica, vol.1 si 2, Reprogr.Univ.Craiova 1982, 1986.
2. Gh. Ciobanu, O. Gherman, L. Saliu, Fizica moleculara, termodinamica si statistica, Ed.Did. si Pedagogica,
Bucuresti, 1983.
3. Negrea Marian, Iulian Petrisor, Ecuatii cinetice si transport, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
4. Serban Titeica, Termodinamica, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1982.
5. Walter Greiner, Ludwig Neise, Horst Stocker, Thermodynamics and Statistical Mechanics, Springer Verlag Inc.,
1995.
8.2 Activități aplicative (seminar)
Nr. ore
Metode de predare
8.2.1.Tematica de seminar
28
Seminarul si laboratorul
1. Probleme de calcul vectorial,diferential si integral
5
are rolul de a fixa
2. Ecuatii de miscare.
4
cunoştinţele teoretice şi
3. Legi de conservare
4
de a crea deprinderi de
4. Miscarea particulelor incarcate in campuri electrice si magnetice
4
calcul prin aplicaţii
5. Principiile termodinamicii.
4
practice, exerciţii şi
6. Transformari politrope. Entropie.
4
probleme.
7. Legile lui Kirchhoff.
3
▪ 50% interpretarea
rezultatelor și
discuții cu studenții

2

Bibliografie 8
1. Culegere de probleme pentru Facultatea de electrotehnica, Reprogr.Univ.Craiova, 1991.
2. Lucrari practice de fizica, Reprografia Universitatii din Craiova, 1990.
3. M. Negrea, I. Petrisor, Culegere de probleme de mecanica mediilor deformabile, Reprografia universitatii, 2005.
9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR
COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN
DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI
Conținutul cursului a fost discutat cu reprezentanții facultatii.
10. EVALUARE
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
- Înțelegerea fundamentelor
Examen scris final.
80%
teoretice corespunzătoare
Classroom. Email.
disciplinei fizica.
- Capacitatea de a realiza
conexiuni între noțiunile
predate.
- Capacitatea de analiză și
sinteză într-o situație
concretă.
10.5 Activități aplicative.
- Interpretarea rezultatelor;
Verificare pe parcurs.
20%
Seminar
- Soluţiile aplicaţiilor se
Classroom. Email.
prezintă şi se discută în
cadrul grupei
10.6 Standard minim de performanță (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în
care se verifică stăpânirea lui)
▪ Obţinerea a minim 50 % din punctajul verificărilor pe parcurs, testărilor de laborator şi examenului final.
▪ Calculul notei finale se face prin rotunjirea la notă întreagă a punctajului final.
Data completării: 25.09.2020
Titular curs
Lect. dr. Ion Palarie

Titular activități aplicative
Lect.dr. Ion Palarie

Data avizării în departament: 30.09.2020
Director de departament
Prof. dr. ing. Ionete Cosmin

_________________________________________________________________________________________________
Notă:
1)
2)
3)
•
•
4)
5)
6)
7)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Tip (conţinut) - se alege una din variantele:
pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC
(disciplină complementară);
pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).
Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ FC
(disciplină facultativă).
Se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 și 3.7.
Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
În cazul DAEM 1 pct. credit este egal cu 27 de ore de studiu.
Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS

3

8)

5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul
Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de
studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.
Se recomandă ca cel puţin un titlu să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 2-3 titluri să se refere la lucrări relevante
pentru disciplină, de circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UCv.

4

