
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea POLITEHNICA Timișoara  

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3 Facultatea de Chimie Industrială și 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  Optional III.1.Tehnologii electrochimice avansate  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. dr. ing. Nicolae Vaszilcsin  

2.3 Titularul activităţilor aplicative6  SL.dr.ing Dan Mircea Laurențiu  

2.4 Anul de studiu7  I  2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Tipul disciplinei8 DS  

 
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 
3,5  , din care:    3.2 ore curs 1,5  3.3 ore seminar/laborator/proiect 2  

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
 49  , din care:    3.2* ore curs 21  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 
 3,5  , 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  

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

1,5  

3.8* Număr total de ore activități 

neasistate/ semestru 
 49  , 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 

14  

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

21  

3.9 Total ore/săptămână10  7  

3.9* Total ore/semestru  98  

3.10 Număr de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe     

 
                                                           

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. 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
 Sală de curs prevăzută cu videoproiector şi tablă. Obligativitatea participării 

studenţilor la curs este stabilită prin Regulamentul de desfăşurare a activităţilor 
didactice în Universitatea Politehnica Timişoara.  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

 Activităţile practice se vor desfăşura în laborator cu dotare specifică pentru 
Electrochimie şi Coroziune, cu respectarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii Licenţă din Universitatea 
Politehnica Timişoara. Termenul de predare a rezultatelor experimentale şi a 
referatelor este stabilit de titularul activităţilor practice.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor din 

industria electrochimică.  

 Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor electrochimice avansate de la 

materii prime pană la produs finit. 

  Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii în 

tehnologiile electrochimice avansate.  

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 

  Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi 
asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, 
rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în 
domeniul alimentar. 

 Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice 
de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în 
vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Însuşirea cunoştinţelor referitoare la procesele electrochimice moderne aplicate în 
ingineria electrochimică, 

  Formarea abilităţilor de manipulare şi exploatare a instrumentelor şi aparatelor 
specifice tehnologiilor electrochimice,   

7.2 Obiectivele specifice 

 Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul tehnologiilor electrochimice;  

 Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii 
de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor 
proprii de evoluţie profesionalǎ; 

 Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare 
specifice; 

 Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi 
proiectǎrii.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

Elemente de ingineria reactoarelor electrochimice  2  Prelegere, prezentări 
cu videoproiector  

Tehnologii avansate la electroliza clorurii de sodiu   3  

 Obţinerea hidrogenului pe cale electrochimică  2  



 

Electrosinteze organice  2  

Degradarea poluanţilor organici pe cale electrochimică  2  

Tehnologii noi producţia de pile galvanice primare şi secundare. Pile 
de combustie  

4  

Tehnologii moderne de prelucrare a suprafețelor metalice prin 
motode electrochimice. 

2  

Metode moderne de protecţie împotriva coroziunii  2  

      

      

      

      

      

      

Bibliografie11  1. Petru Ilea, Electrosinteze anorganice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005 

2. S. Shrinivasan, Fuel Cells from Fundamentals to Applications, Springer, 2006. 

3. P.A.Schweitzer, Fundamentals of Metallic Corrosion, CRC Press, Taylor and Francis, Boca Raton, London, New York, 2007. 

4. A.J.Bard, L.R. Faulkner, Electrochemical Methodes, John Wiley and Sons, New York, 2001. 
5. T. F. O'Brien, T. V. Bommaraju, F. Hine, Handbook of Chlor-Alkali Technology. Volume I: Fundamentals, Springer Science + 
Business Media, New York, 2005 

6. J. Moorhouse, Modern Chlor-Alkali Technology. Volume 8, Blackwell Science Ltd, London, 2001. 

7. T. Navin, Membrane Cell Technology - State of the art industry, Eltech Systems Corporation, Chardon, 2002. 

8. Industry Review 2016-2017. Euro Chlor, Brussels, 2017. 

9. M. Schütze, D. Wieser, R. Bender, Corrosion Resistance of Aluminium and Aluminium Alloys, Wiley-VCH,  Weinheim, 2010. 

10. Z. Ahmad, Aluminium Alloys - New Trends in Fabrication and Applications, InTech, London, 2012. 

11. H. Kanematsu, D.M. Barry, Corrosion Control and Surface Finishing. Environmentally Friendly Approaches, Springer Japan, 
Tokio, 2016. 

12. D. Losic, A. Santos, Nanoporous Alumina. Fabrication, Structure, Properties and Applications, Springer International 
Publishing, New York, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

Determinarea performanţelor unui reactor electrochimic  2   Discutarea aspectelor 
teoretice ale lucrărilor, 
conversaţii, 
exemplificări, explicaţii, 
determinări 
experimentale; 
prelucrarea datelor 
experimentale; 
interpretarea 
rezultatelor, elaborarea 
referatului lucrării   

Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu membrană 
schimbătoare de ioni  

4  

Obtinerea hidrogenului pe cale electrochimică 4  

Degradarea poluantilor organici pe cale electrochimică  4  

Pile galvanice primare şi secundare 4   Determinarile 
experimentale se 
realizează pe grupe de 
2‐3 studenti  

Pile de combustie. Testarea pilei de combustie hidrogen-aer  2     

Prelucrarea suprafeței pieselor de aluminiu prin oxidare 
electrochimică 

4     

Metode moderne de determinare a vitezei de coroziune a 
metalelor si a eficientei inhibitorilor 

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:”. 



 

         

Bibliografie13  1. M.L. Dan, N.Vaszilcsin, D.A. Duca, Introducere în Tehnologia Proceselor Electrochimice, Editura Politehnica, 
2018.  

2. M.Nemeş, N.Vaszilcsin, A.Kellenberger, Electrochimie. Principii şi experienţe, Editura Politehnica, Timişoara, 

2009. 

3. F. Golumbioschi, M. Nemeş, Tehnologia proceselor electrochimice – Îndrumător de lucrări practice, Institutul Politehnic Traian 
Vuia Timişoara, 1988. 

4. D.I. Văireanu, A. Cojocaru, D. Constantinescu, T. Badea, M. Nicola, I. Maior, Electrochimie, Coroziune şi Tehnologia 
Proceselor Electrochimice – Inrumător de laborator, Ediţia a II-a, Editura UPB, 2002. 

5. L. Oniciu, L. Mureşan, Electrochimie aplicată, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998. 

6. E. Grunwald, L.Mureșan, G. Vermeșan, H. Vermeșan, A. Culic, Tratat de Galvanotehnică, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 
2005.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continutul disciplinei Tehnologii electrochimice avansate este in acord cu discipline similare din tara si strainatate cat si cu 
asteptarile asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniu. 

 Conţinutul disciplinei a fost întocmit ţinând cont de nevoile și așteptărilor angajatorilor din domeniu. Acestea au fost 
identificate prin discuții la nivelul Board-ului domeniului, din care fac parte şi reprezentanți ai mediului economic. Activitatea 
din domeniul ingineriei electrochimice impune prezentarea unor tehnologii electrochimice moderne în domeniile obținerii 
hidrogenului, a clorului și hidroxizilor alcalini, în domeniul pilelor galvanice primare și secundare și a pilelor de combustie. De 
asemenea, informațiile teoretice din cadrul cursului corelate cu activitățile practice în domeniul prelucrării suprafețelor 
metalice sunt adaptate la  metodele avansate utilizate în industrie. De asemenea, disciplina Tehnologii electrochimice 
avansate oferă cunoştinţe referitoare la metodele electrochimice de analiză prin utilizarea aparatelor performante existente 
în dotarea laboratorului.  

 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

 Cunoasterea notiunilor de 

baza din domeniul disciplinei. 

Capacitatea de aplicare 

practica a notiunilor  

predate la curs.      

 Examen scris  1/2  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:   Gradul de implicare in 

efectuarea lucrarilor, 
interpretarea rezultatelor si 
modul de prezentare a 
referatelor. Seriozitate, 
punctualitate.   

Discutii cu studentii, evaluarea referatelor de 
laborator. Notarea modului de rezolvare a 
problemelor primite ca activitate 
independentă  

1/2  

 P:             

 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 

  Conditiile de promovare: efectuarea corecta a tuturor lucrarilor de laborator, finalizarea activitatii de seminar si laborator cu 
minim nota 5, insusirea notiunilor predate la curs. Volumul de cunostinte minim necesar este atins daca studentii au obtinut 
cel putin nota 5 la fiecare dintre subiectele primite la examenul scris  

 
 
 
 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(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  

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


 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii17 

Decan 

(semnătura) 

 

…………………….……… 

     

…………………….……… 

 

                                                           

17 Avizarea Fișei disciplinei a fost precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studii. 


