
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA   

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3 
 FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI / 
CAICAM  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) INGINERIE CHIMICA/10.30.20  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) 
INGINERIA COMPUSILOR ANORGANICI SI PROTECTIA 
MEDIULUI/10.30.20   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5 TEHNOLOGIA PRODUSELOR ANORGANICE CU PROPRIETATI DIRIJATE   

2.2 Titularul activităţilor de curs S.l.dr.ing. COSMIN VANCEA   

2.3 Titularul activităţilor aplicative6 S.l.dr.ing. COSMIN VANCEA   

2.4 Anul de studiu7 II  2.5 Semestrul 3   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Tipul disciplinei8  DCAV   

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate9) 

3.1 Număr de ore asistate 

integral/săptămână 
 4  , din care:    3.2 ore curs 2   3.3 ore seminar/laborator/proiect 2   

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
 56  , din care:    3.2* ore curs 28   3.3* ore seminar/laborator/proiect 28   

3.4 Număr de ore asistate 

parțial/saptămână 
   , din care:  

3.5 ore proiect, 

cercetare 
   

3.6 ore 

practică 
   

3.7 ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 

semestru 
   , din care:  

3.5* ore proiect 

cercetare 
   

3.6* ore 

practică 
   

3.7* ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 

săptămână 
 3,6  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

1,6  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 1  

3.8* Număr total de ore activități 

neasistate/ semestru 
 50  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
14   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

22,
4  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

14   

3.9 Total ore/săptămână10   7,6   

3.9* Total ore/semestru    106  

3.10 Număr de credite   5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 
data de 1 iunie 2018. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studii căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Categoriile formative ale disciplinelor (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate. 
6 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
8 Tipurile de disciplină (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: disciplină de aprofundare / disciplină de cunoaștere avansată și disciplină de sinteză (DA / 
DCAV și DS). 
9 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9.  
10 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

4.2 de competenţe     

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs dotata conform cerințelor   

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 
  Laborator dotat conform cerințelor, cu tehnica de calcul si echipamente de 

specialitate   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Conceperea și realizarea condițiilor de lucru pentru obținerea unor materiale cu proprietăți avansate 
prestabilite 

 Dezvoltarea gândirii creative și a capacităților de investigare experimentală 

 Dezvoltarea unei atitudini bazată pe inițiativă și receptivitate deplină în domeniul materialelor   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 1. Dobândirea de cunoştiințe noi şi avansate în dimeniul specializării (30%) 

 2. Dezvoltarea capacității de analiză şi sinteza noilor cunoştiințe, creşterea capacității de identificare a 
unor direcții noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilităților proprii de evoluție profesională(15-40%) 

 3. Insuşirea şî aplicarea creative a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specific (15-40%) 

 4. Dezvoltarea capacității de lucru individuale şi în echipă în domeniul crecetării şi proiectării (15%) 

 5. Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică profesională şi de 
conduit morală, urmând un plan de lucru propriu, stabilit pe baza studiului individual (5%) 

 6. Planificarea, monitorizarea şi asumarea sarcinilor profesionale ale unui grup professional 
subordonat (5%) 

 7. Informarea şî documentarea permanent în domeniul său de activitate şi domenii conexe, în 
corelație cu nevoile pieții muncii (5%) 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în concordanță cu aplicarea principiilor eticii și 
valorilor profesiei de inginer, cât și a autonomiei și independenței profesionale.  

 Executarea de activității specifice cu exercitarea rolului de muncă în echipă, respectând nivelele 
ierarhice. Promovarea spiritului de echipă, a inițiativei, dialogului și cooperării în scopul îmbunătățirii 
propriei activități. 

  Utilizarea abilităților și a cunoștințelor de tehnologia informaticii și comunicării,  diagnoza nevoilor de 
formare și autoevaluarea obiectivă în concordanță cu cerințele de pe piața muncii   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Cursul este destinat absolvenților domeniului de licență și are ca obiective: 
prezentarea și însușirea unor noțiuni referitoare la cerințele impuse unor materiale 
anorganice moderne, identificarea mecanismelor prin care pot fi dirijate 
proprietățile de interes ale acestor materiale și deprinderea integrării acestor 
materiale în cerințele pieței specifice   

7.2 Obiectivele specifice 

  Identificarea căilor de control și dirijare a proprietăților unui material plecând de la 
corelația între compoziție, structură și proprietăți 

 Selectarea conceptelor, abordărilor,  teoriilor,  modelelor și metodelor elementare de 
sinteză și caracterizare a proprietăților unor materiale anorganice 

 Evaluarea efectului metodelor și condițiilor de sinteză asupra proprietăților materialelor 
anorganice 

 Stabilirea unor tehnologii specifice pentru obținerea unor materiale moderne  

 Optimizarea și controlul proprietăților materialelor anorganice  

 Stimularea unei gândiri și abordări tehnologice 

 Percepția interdisciplinarității și înțelegerea abordării procesuale 

  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 Corelația structură-compoziție-proprietăți în cazul materialelor 
anorganice  

4    Prelegerea-dezbatere, 
dezbaterea, 



 

 Influența condițiilor de sinteză, corelate cu compoziția chimică, 
asupra structurii și proprietăților materialelor anorganice  

4   demonstrația, discuția 
panel, 
problematizarea, 
studiul de caz, 
brainstorming-ul, 
metode și tehnici de 
învățare prin cooperare 
etc.   

 Tehnologia obținerii biomaterialelor. Cerințe impuse, compoziție, 
proprietăți specifice. Influența metodelor de obținere asupra 
proprietăților.    

 4  

Tehnologia de obținere a unor materiale cu porozitate controlată. 
Tipuri de materiale poroase anorganice, corelații între proprietăți 
și domeniul de utilizare. Tehnici de sinteză și control al 
proprietăților specifice.   

 4  

Tehnologia de obținere a unor materiale cu proprietăți optice dirijate. 
Categorii de materiale, proprietăți specifice, tehnologii de 
obținere și optimizare a proprietăților.   

4   

 Tehnologia de obținere a unor materiale cu proprietăți electrice 
dirijate. Categorii de materiale, proprietăți specifice, tehnologii de 
obținere și optimizare a proprietăților.    

4   

Tehnologia de inertizare a unor deșeuri cu obținerea unor materiale 
noi, cu proprietăți dirijate. Categorii de deșeuri ce pot fi inertizate 
și tehnologiile specifice, metode de dirijare a proprietăților.     

4   

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie11    

1. C.N.R. Rao,  K. Biswas, Essentials of Inorganic Materials Synthesis, John Wiley & Sons, Inc., 2015 
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3. Paul J. van der Put, The Design of Inorganic Materials, Springer, Boston,1998 

4. R. Pignatello, Biomaterials Science and Engineering, Intech Croatia, 2011 

5. I. Kozo, K. Sridhar, N. Makoto, Porous Materials, Process technology and applications, Springer US, 1998 

6. A. Latia, C. Vancea, Sticle speciale, Editura  Politehnica Timişoara, 2012 

7. C. Vancea, Noi solutii de imobilizare a unor deseuri industriale in matrici vitroase, Editura  Politehnica Timişoara, 2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

 Proiectarea unor biomateriale ceramice și vitroase cu proprietăți 
dirijate  

 4   Metode şi tehnici de 
învăţare prin 
cooperare, dezbaterea, 
studiul de caz, discuţia 
panel, 
problematizarea, 
brainstorming-ul etc.   

Proiectarea unor materiale ceramice poroase pentru sisteme filtrante    4  

 Proiectarea unor materiale poroase vitroase pentru anveloparea 
termică a construcțiilor  

 4  

 Proiectarea unor materiale vitroase pentru sisteme cu adsorbție 
optică selectivă  

 4  

 Proiectarea unor materiale vitroase pentru generarea și conducerea 
impulsurilor luminoase  

 4     

Proiectarea unor materiale pentru sisteme de stocare a energiei 
electrice  

 4     

 Proiectarea unor materiale obținute din deșeuri pentru îngrășăminte 
cu solubilitate selectivă  

 4     

    4     

    4     

                                                           

11 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 
12 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 6. 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:”. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  „Tehnologia produselor anorganice cu proprietăți dirijate” este întocmit în strânsă concordanță tendințele actuale în 
domeniul materialelor anorganice noi, dar în special cu solicitările angajatorilor reprezentativi din domeniu; 
competențele achiziționate corespund așteptărilor organizațiilor profesionale și firmelor de profil în care studenții își 
desfășoară stagii de practică și/sau ocupă locuri de muncă.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare14 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Examen     Test grilă 18 întrebări cu răspunsuri multiple   0,67  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 L:             

 P:    Prezentare proiect   

 Susținerea proiectului ca prezentare 
PowerPoint 

Justificarea abordării propuse în proiect în 
raport cu specificul materialelor abordate  

 0,33  

 Pr:                 

 Tc-R15:           

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)16 

  Scopul formativ al cursului este ca studentul să-și însușească noțiunile necesare proiectării unor materiale cu proprietăți 
dirijate. 

 Obținerea punctajului de minim 5 puncte pentru fiecare componentă a notei de curs (curs, proiect)   

 
 
 
 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

     

…………………….……… 

 

…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii17 

Decan 

(semnătura) 

 

…………………….……… 

     

…………………….……… 

 

                                                           

13 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
14 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
15 Tc-R=teme de casă - Referate 
16 Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa: 
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf  
17 Avizarea Fișei disciplinei a fost precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studii. 

http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf

