
 

 
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/ DEPARTAMENTUL DE 
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 ȘI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU INDUSTRIA 
AUTOVEHICULELOR   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  PROIECTAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR COMPOZITE  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr.ing. NICOARĂ MIRCEA  
2.3 Titularul activităţilor aplicative 5  Conf.dr.ing. ARDELEAN ERIKA   
2.4 Anul de studiu 6  I   2.5 Semestrul II   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  8    

 
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 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. 



 

4.2 de competenţe •  Cunoștințe minime fluxuri tehnologice   
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 

• Sală de curs, dotată cu tablă, calculator, videoproiector și software adecvat – 
Power Point  

• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de curs fără aprobarea cadrului didactic.  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

• Sală de laborator, dotată cu tablă, calculator, videoproiector și software adecvat – 
Power Point, precum și cu aparatură specifică domeniului de materiale compozite. 

• Deplasare la firme specializate în scopul realizării unor activități practice. 
• Studenții nu se vor prezenta la activitățile practice cu telefoanele mobile deschise. 
• Nu se acceptă părăsirea sălii de desfășurare a activității practice fără aprobarea 

cadrului didactic   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•    

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  Asigurarea calităţii in industria autovehiculelor.   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei •  Informarea privind proprietățile compozitelor și aplicațiile lor la realizarea diferitelor 
repere utilizate în industria autovehiculelor..  

7.2 Obiectivele specifice 
•  Deprinderi și cunoștințe privind selecția și utilizarea compozitelor pentru concepția, 

proiectarea și utilizarea diferitelor componente care formează compozitele utilizate în 
industria autovehiculelor rutiere..  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Principii generale ale materialelor compozite 
a. Definiții și clasificare 
b. Principii structurale și sinergice ale principalelor clase de 

materialelor compozite   

2    Expunere de 
diapozitive, discuții-
dezbateri, vizionarea și 
comentarea unor 
materiale multimedia   2. Principalele componente ale materialelor compozite 

 a. Elemente de armare. 
 b  Matrici.   

 6  



 

3. Compozite cu armare continuă 
a. Compunere,  
b. Caracteristici  
c. Tehnologii de producere.  

 8  

4. Compozite cu armare discontinuă 
a. Compunere,  
b. Caracteristici  
c. Tehnologii de producere.  

4   

5. Micromecanica şi proprietățile materialelor compozite 
a. Efectul de armare al fibrelor lungi 
b. Armarea cu fibre scurte 
c. Armarea prin blocarea dislocațiilor. 

4   

6. Aplicații ale materialelor compozite 
a. Principalele categorii de aplicații 
b. Compozite pentru echipamente și repere utilizate în componența 

autovehiculelor rutiere.   

 4  

      
     
      
      
       
      
      
      
Bibliografie 9    
1. M. Nicoară – Materiale Compozite, (în format electronic www.eng.upt.ro/imf 
2. Daniel Gay – Matériaux composites, Edition Hermes Paris, 2002. 
3. D. Hull, T.W. Clyne – An Introduction to Composite Materials, Cambridge University Press, 1996   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Activităţi aplicative 10 Număr de ore Metode de predare 
1.Lucrări de laborator. 
 1.1.Principii de proiectare a diferitelor componente din materiale 

compozite. 
1.2. Proiectare compozite de tip multistrat. 
1.3. Influența elementelor de armare asupra proprietăților mecanice 

ale compozitelor: rezistență la uzare, rezistența mecanică la 
rupere. 

1.4. Influența parametrilor tehnologici asupra structurii compozitelor 
armate cu particule. 

1.5. Elemente de armare ale compozitelor. Clasificare şi proprietăți.  
1.6. Studiul metalografic al materialelor compozite. 
1.7. Determinarea presabilității pulberilor metalice. 
1.8. Determinarea densității presatelor din pulberi metalice. 
1.9. Tehnologii de producere a materialelor compozite cu fibre lungi 
1.10. Aplicații ale materialelor compozite cu armare continuă . 
1.11. Calcule de proiectare pentru articole tehnice din cauciuc armat. 
1.12. Elemente de proiectare ale unor componente ale pneurilor.  

 
4 
 
2 
2 
 
 
2 
 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2  

 La fiecare şedinţă de 
laborator se vor realiza 
experimente practice 
sau studii de caz, se 
vor prelua datele 
experimentale, care 
vor fi prelucrate şi se 
vor trage concluzii. 
Analiza unor probe 
Observații pe structuri 
microscopice 
Deplasare la firmă. 
Modelare pe computer   

      
      
      
         
         

                                                            

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:”. 

http://www.eng.upt.ro/imf


 

         
         
         
Bibliografie 11  1. Ardelean E., Proiectarea și caracterizarea materialelor compozite, http://www.fih.upt.ro/personal/erika.ardelean/. 
2. Site-uri de specialitate 
3. M. Nicoară – Materiale Compozite, (în format electronic www.eng.upt.ro/imf 
4. Daniel Gay – Matériaux composites, Edition Hermes Paris, 2002. 
5. D. Hull, T.W. Clyne – An Introduction to Composite Materials, Cambridge University Press, 1996   

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Disciplina vine în întâmpinarea așteptărilor angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului prin conținutul 
orelor de curs și laborator    

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 Răspuns la întrebări tip grilă 
cu răspuns corect unic 
Răspuns la întrebări tip grilă 
cu mai multe răspunsuri 
corecte  
Explicarea şi comentarea 
unor scheme prezentate la 
curs    

Examinare scrisă combinată de tip grilă-eseu.   
Nota la examen are 
pondere de 66% în 
nota finală   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:    Prezență completă, 
întocmirea unui dosar de 
laborator 
Întocmirea unui referat 
documentar pe Internet   

Verificare dosarului de laborator 
Prezentarea și dezbaterea cu grupa de 
studenți a  referatului documentar pe Internet   

Nota la laborator are 
pondere de 34% 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 
•  Standard minim de performanţă: Realizarea a 40% din punctajul maxim la examinarea scrisă; Realizarea completă a 

programului de laborator; Prezentarea referatului documentar pe Internet și obținerea notei 5 
• La finele cursului, masteranzii trebuie să aibă cunoştinţe teoretice şi abilităţi de cercetare, strict necesare viitorilor specialişti, 

dovedind competenţe în selectarea și utilizarea corectă a materialelor componente ale compozitelor, în alegerea corectă a 
tehnologiei optime de obținere a reperelor componentelor autovehiculelor rutiere.   

 
 
 

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://www.eng.upt.ro/imf
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. 


