
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA  
1.2 Facultatea 2 / Departamentul 3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie și Management   
1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod 4)  INGINERIA MATERIALELOR / 10  
1.5 Ciclul de studii  MASTER  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)  Materiale şi Tehnologii Avansate pentru Industria Autovehiculelor  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PROCEDEE AVANSATE DE TURNARE A MATERIALELOR METALICE  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. dr.ing. KISS Imre  
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Conf. dr.ing. KISS Imre  
2.4 Anul de studiu 6  I  2.5 Semestrul  I  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  DI  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate 7) 

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  , 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  

3.8* Număr total de ore activități 
neasistate/ semestru 

 42  , 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 14  

3.9 Total ore/săptămână 8  7  
3.9* Total ore/semestru  98  
3.10 Număr de credite  7  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Turnarea Metalelor, Tehnologia Materialelor  
4.2 de competenţe •     
 

                                                            

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS din decembrie 2016. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu 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 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 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. Informațiile din 
rubricile 3.1, 3.4 și 3.8 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.9) ≤ 40 ore/săpt. 
8 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 echipată cu videoproiector și calculator prevăzut cu conexiune la 
Internet  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 
•  Termenele predării referatelor lucrărilor de laborator sunt stabilite de titular, de 

comun acord cu studenții. Nu se vor accepta amânări pe motive altele decât cele 
obiectiv întemeiate.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Tehnologiile avansate de fabricare a autovehiculelor 

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
•  Studenții masteranzi vor asimila cunoştinţe de specialitate din domeniul procesării 

materialelor metalice privind turnarea aliajelor speciale, cunoștințe pe care le vor integra 
în contextul mai larg al pregătirii de specialitate privind materialele de construcție a unui 
autovehicul  

7.2 Obiectivele specifice 

•  Scopul formativ al disciplinei este ca masterandul să îşi formeze o viziune de ansamblu 
asupra principalelor procese, tehnologii si metode (clasice, neconventionale, inovative) 
utilizate în practica turnării aliajelor;  

• Formarea deprinderilor de studiu, prin rezolvarea unor teme concrete legate de domeniul 
procesării prin turnare a materialelor metalice 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1.Industria autovehiculelor – varietate de materiale şi tehnologii de 

fabricaţie   
 2   Prelegere asistată de 

videoproiector, discuții 
interactive  2. Selecţia şi proiectarea materialelor în construcţia de maşini    2  

3. Consideraţii teoretice privind turnarea materialelor metalice    4  
4. Tehnologii de fabricaţie prin turnare    4  
5. Aliaje cu proprietăţi speciale şi superaliaje utilizate în industria 

autovehiculelor   
 2  

6. Tehnici avansate de procesare prin turnare. Turnarea prin injecţie. 
Gama sortimentală de materiale metalice turnate prin procedeul 
analizat   

 2  

7. Tehnici avansate de procesare prin turnare. Turnarea în forme  2  



 

metalice. Gama sortimentală de materiale metalice turnate prin 
procedeul analizat   

8. Tehnici avansate de procesare prin turnare. Turnarea centrifugă a 
pieselor metalice. Gama sortimentală de materiale metalice 
turnate prin procedeul analizat   

 2  

9. Tehnici avansate de procesare prin turnare. Turnarea sub 
presiune. Gama sortimentală de materiale metalice turnate prin 
procedeul analizat   

 2  

10. Tehnici avansate de procesare prin turnare. Turnarea în forme 
coji. Gama sortimentală de materiale metalice turnate prin 
procedeul analizat   

 2  

11. Procedee neconvenţionale de turnare a materialelor avansate 
utilizate în industria autovehiculelor   

 2  

12. Tehnologii avansate de reintroducere în circuitul industrial a 
materialelor metalice speciale reciclate, specifice industriei 
autovehiculelor   

 2  

      
      
Bibliografie 9    
1. KISS I., TEHNOLOGII MODERNE DE ELABORARE A MATERIALELOR METALICE – note de curs, 2010, Hunedoara 
2. N. ANGELESCU: Materiale metalice si nemetalice rezistente la coroziune, Ed. Ştiinţifica F.M.R., 2004 
3. S. CONSTANTINESCU: Modele de analiză si control ale materialelor metalice. Editura F.M.R., 2001 
4. CHIRA I, s.a. – Procedee speciale de turnare, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1980 
5. IENCIU M., s.a. – Elaborarea si turnarea aliajelor neferoase speciale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1984 
6. *** ASM Metals HandBook, Volume 01 - Properties and Selection Irons Steels and High Performance Alloys, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
 Laborator      Explicatia, 

demonstratia, studiu de 
caz, portofoliu didactic, 
efectuarea de 
aplicatiidirijat si 
independent.   

Selecţia şi proiectarea materialelor în construcţia de maşini    2  
Analiza tehnicilor şi procedeelor de procesare prin turnare a 

materialelor metalice avansate – Studiu comparativ   
 2  

Studiul parametrilor tehnologici specifici diferitelor procedee 
tehnologice de turnare – Studiu comparativ   

 2  

Probleme de control a calităţii pieselor obţinute prin diverse procedee 
avansate de turnare.  

Procedee şi tehnologii specifice sectoarelor de turnătorie utilizate 
pentru creşterea calităţii produselor turnate 

Analiza şi caracterizarea materialelor metalice avansate (analize 
metalografice, determinări ale caracteristicilor mecanice, 
evaluare comportamentală) 

Predarea lucrarilor  

 2 
 
2 
 
2 
 
2  

 Explicatia, 
demonstratia, studiu de 
caz, portofoliu didactic, 
efectuarea de 
aplicatiidirijat si 
independent.  

 Proiect 
Proiect 1. Procedeul de turnare a aliajului tip aluminiu – Tehnologie 
Proiect 2. Procedeul de turnare a otelului – Principii si conditii  

  
8 
6  

 Explicatia, 
demonstratia, studiu de 
caz.   

         
         
         

                                                            

9 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. 
10 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:”. 



 

Bibliografie 11   1. KISS I., TEHNOLOGII MODERNE DE ELABORARE A MATERIALELOR METALICE – note de curs, 2010, 
Hunedoara 
2. N. ANGELESCU: Materiale metalice si nemetalice rezistente la coroziune, Ed. Ştiinţifica F.M.R., 2004 
3. S. CONSTANTINESCU: Modele de analiză si control ale materialelor metalice. Editura F.M.R., 2001 
4. CHIRA I, s.a. – Procedee speciale de turnare, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1980 
5. IENCIU M., s.a. – Elaborarea si turnarea aliajelor neferoase speciale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1984 
6. *** ASM Metals HandBook, Volume 01 - Properties and Selection Irons Steels and High Performance Alloys, 1999 

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conținutul disciplinei este în concordanță cu fișele disciplinelor din alte centre universitare din țară și străinătate;  
• Pentru o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii, la întocmirea fișei disciplinei s-a ținut seama de cerințele exprimate de 

potențialii angajatori.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 12 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

  - corectitudinea şi 
completitudinea 
cunoștințelor asimilate; 
- criterii ce vizează aspecte 
atitudinale: interesul pentru 
studiu individual şi 
dezvoltare profesională; 
- utilizarea limbajului 
ingineresc specific   

 Examen scris cuprinzând teorie (durata 2 
ore) și susținere orala  

 Nota se obține 
făcând media 
aritmetică a notelor 
celor două teste și 
are pondere de 60% 
în nota finală.  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:    - însușirea problematicii 
tratate la laborator; 
- însușirea metodologiei 
experimentale; 
- prezența, gradul de 
interactivitate și implicare în 
partea practică.   

 Evaluarea activităților aplicative se face prin 
cumularea calificativelor obținute pentru: 
- referatele lucrărilor,  
- calitatea prestației studentului la orele de 
laborator.  

 laborator - are 
pondere de 40% în 
nota finală.  

 P:             
 Pr:                 
 Tc-R13:           
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui) 14 
 Disciplina dispune de materiale didactice accesibile, care tratează toate aspectele teoretice planificate, precum şi numeroase 
exemple. La curs, după prezentarea aspectelor teoretice, la încheierea unei teme se prezintă aplicații concrete si studii de caz. 
Referatele individuale la lucrările de laborator finalizate, cu date prelucrate şi concluzii evidențiate, se notează. La laborator se 
verifică nivelul de pregătire a lucrării prin teste scurte.  
• Curs: expunere cu ajutorul video-proiectorului şi explicații referitoare la subiectele expuse, purtându-se discuții pe marginea 

acestora, studenții fiind încurajați să pună întrebări si sa propună dezbateri pe teme din domeniu.  
• Laborator: la fiecare ședință de laborator se vor realiza scurte prezentări teoretice, studii ce includ experimente practice sau 

calcule tehnologice, se vor prelucra date experimentale, se vor prelucra adecvat şi vor fi prezentate scurte concluzii si 
aprecieri.   

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 04.09.2017   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

                                                            

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 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.) 
13 Tc-R=teme de casă - Referate 
14 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 Facultăţii15 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

 06.09.2017   
…………………….……… 

 

                                                            

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


