FIŞA DISCIPLINEI173
1.

Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea174 / Departamentul175
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod176)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
2. Date despre disciplină

Universitatea Politehnica Timisoara
Chimie Industriala si Ingineria Mediului/Bazele Fizice ale Ingineriei
▬
Inginerie chimica / 50
Licenta
Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului (10) / inginer

2.1 Denumirea disciplinei
FUNDAMENTE DE INGINERIE ELECTRICA SI ELECTRONICA
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. dr. ing. Dumitru Radu
2.3 Titularul activităţilor aplicative177
Sef lucr. dr. ing. Constantin Blaj
2.4 Anul de studiu178
II
2.5 Semestrul
III
2.6 Tipul de evaluare
D
2.7 Regimul disciplinei
Obligatorie
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 , din care:
3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 , din care:
3.5 curs
28
3.6 activităţi aplicative
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
Total ore activităţi individuale
90
3.8 Total ore pe semestru179
3
a.
Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

1
14
ore
20
6
14
5
3
48

 Algebra si geometrie, Analiza matematica, Fizica
 Calcul algebric,vectorial, diferential si integral; Notiuni elementare de Fizica si Utilizarea
calculatoarelor

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 activităţilor practice

 Sala de curs, tabla
 Laborator dotat cu surse de energie electrica, dispozitive de experimentare in electrotehnica
si electronica, calculatoare cu soft adecvat

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale180

Competenţe
transversale

 Definirea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti
 Utilizarea cunostintelor de baza din domeniul stiintelor fundamentale pentru explicarea si interpretarea fenomenelor
ingineresti si rezolvarea unor probleme specifice domeniului
 Rezolvarea sarcinilor profesionale cu respectarea normelor de etica si conduita morala, în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în
cadrul echipei.

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

173

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

174

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

175

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

176

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

177
178
179

180

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Introducerea unitară şi coerentă a conceptelor fundamentale in ingineria electrică si electronică si
folosirea acestora pentru rezolvarea unor probleme specifice
 Cunoaşterea mărimilor fizice specifice domeniului, a relaţiilor dintre acestea şi a unor metode de
calcul
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice necesare pentru determinarea şi interpretarea
rezultatelor experimentale in domeniul ingineriei electrice şi electronice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Număr de ore
1.Câmpul electric. Sarcina electrică şi intensitatea câmpului electric.
3
Tensiunea electrică. Polarizaţia electrică. Legi. Câmpul electric in
conductoare şi dielectrici. Aplicaţii tehnice
2. Câmpul electrocinetic. Curentul electric şi densitatea de curent. Legi.
1
Aplicaţii
3. Câmpul magnetic. Inducţia magnetică, intensitatea câmpului magnetic şi
2
magnetizaţia. Legi. Materiale magnetice, Pierderi prin histerezis
4. Câmpul electromagnetic. Legea circuitului magnetic şi legea inducţiei
2
electromagnetice. Pierderi prin curenţi turbionari
5. Noţiuni generale despre circuitele electrice. Elementele ideale de
2
circuit
6. Circuite electrice de curent continuu. Teoremele lui Khirchhoff.
2
Calculul circuitelor electrice liniare şi neliniare
7. Circuite electrice liniare in regim sinusoidal. Circuite trifazate
2
8. Circuite electrice simple in regim tranzitoriu. Circuitul RL. Circuitul
2
RC
9. Maşini electrice. Transformatorul electric. Motorul asincron trifazat şi
2
monofazat
10. Dispozitive electronice semiconductoare. Dioda, tranzistorul, tiristorul
2
11. Redresarea curentului alternativ. Scheme de redresare
3
12. Amplificarea semnalelor
2
13. Protecţia instalaţiilor electrice
2
Bibliografie181
1. D. Radu, Fundamente de inginerie electrică. Circuite electrice, Ed. Orizonturi Univ., Timişoara, 2006
2. D. Radu, C. Blaj, Electrotehnica, U.P.T., 1993
3. C. Sora....D.Radu, s.a., Bazele electrotehnicii – Teorie si aplicatii, Ed. Politehnica, Timisoara, 2008
3. D. Daba, D. Radu, Electrotehnica.Bazele fizice şi aplicaţii, U.P.T., 1991

Metode de predare
Prelegere, conversaţii,
explicaţii, exemplificări,
recomandari

8.2 Activităţi aplicative182
Număr de ore
Metode de predare
1. Aparate electrice şi elemente de circuit
2
Discutii asupra temei,
efectuarea montajelor, a
2. Măsurarea rezistenţelor electrice
2
masuratorilor si
3. Circuite electrice liniare in regim sinusoidal
2
interpretarea acestora
4. Studiul circuitelor electrice in regim tranzitoriu
2
5, Motorul asincron
2
6. Dioda semiconductoare. Scheme de redresare monofazate
2
Bibliografie183
1. C.Blaj, D.Radu, Fundamente de inginerie electrica si electronica-Lucrari de laborator, in format electronic pe www.upt.ro
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului


Cunostintele de Fundamente de inginerie electrica si electronica permit largirea orizontului tehnic, necesar pentru abordarea cu succes a
unor proiecte complexe, multidisciplinare

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

181

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea mărimilor fizice ,
a legilor si principalelor
teoreme, rezolvarea unor
problem simple

Evaluare distribuita, constand din doua teste
scrise

10.3 Pondere din
nota finală
66%

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
182
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
183
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.5 Activităţi aplicative

S:
L: Formarea deprinderilor
practice necesare pentru
determinarea şi interpretarea
rezultatelor experimentale in
domeniul ingineriei electrice şi
electronice
P:

Teste scurte de verificare a continutului lucrarii,
efectuarea montajelor si a masuratorilor,
continutul referatului asupra lucrarii

33%

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


Cunoaşterea principalelor mărimi fizice, legi si teorme precum şi a unor metode simple de calcul. Realizarea corecta a unui montaj
simplu dupa o schema electrica data şi citire corecta a indicatiilor aparatelor de masurare

Data completării

Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

Prof.dr.ing. Radu Dumitru

Sef lucr. dr. ing. Constantin Blaj

20.01.2014

Director de departament
(semnătura)
Prof.dr. ing. Ioan Silea

184

Data avizării în Consiliul Facultăţii184

Decan
(semnătura)
Prof. Dr.in., Octavian Proştean

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

