
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

1.2 Facultatea  FIZICA 

1.3 Departamentul FIZICA 

1.4 Domeniul de studii FIZICA MEDICALA 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea 

FIZICA / conform COR:  
asistent de cercetare in fizica(248102); asistent de cercetare in fizica 

tehnologică(211107); fizician (211101); fizician medical (226906); profesor in 

invatamantul gimnazial (232201 - în condiţiile legii) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina MECANICA / Cod  FD1101 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. dr. Barvinschi Paul 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. dr. Barvinschi Paul 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Asistent dr. Pascu Gabriel 

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF/

DI 

  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care ore curs 2  seminar 1 laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 70 din care ore curs 28  seminar 14 laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  36 

Tutoriat   7 

Examinări   6 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 105  

3.5 Total ore pe semestru 
1
 175  

3.6 Numărul de credite 7  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe  Competente generale: capacitatea de acumulare de cunoştinţe generale de bază; utilizarea corectă a 

                                                           
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



terminologiei din fizică şi informatica; abilităţi elementare de operare pe PC; abilitatea de a lucra 

independent si in echipa; 

 Competente profesionale: efectuarea unor calcule aritmetice, algebrice si de analiza matematica; 

rezolvarea unor probleme simple de fizica. 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Laptop + proiector, caiet notite. 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Caiet notite, calculatoare neprogramabile 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Calculator (PC) cu soft instalat, montaje experimentale pentru 

studiul fenomenelor abordate, indrumator laborator. 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

C1 : Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor legi şi principii fizice într-un context dat. 

 

C2: Utilizarea de pachete software pentru analiza si prelucrarea de date.  

 

C3: Efectuarea experimentelor de fizica,biofizica, fizica medicala si evaluarea rezultatelor pe 

baza modelelor teoretice. 

 

Competenţe transversale 

CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 

ierarhice. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei OG: Studentii sa identifice notiunile si fenomenele specifice disciplinei intr-un context dat 

si sa aplice aceste cunostinte in analiza si prelucrarea de date experimentale, precum si in 

rezolvarea problemelor de mecanica. 

7.2 Obiectivele specifice O.c1: Studentii sa defineasca notiunile specifice si sa descrie fenomenele proprii acestei 

discipline  

O.ap2: Studentii sa utilizeze corect aparatura de laborator pentru a efectua masuratori. 

O.ap3: Studentii sa prelucreze datele experimentale utilizand pachete software si sa 

interpreteze corect rezultatele experimentale. 

O.ap4: Studentii sa transpuna in practica, la rezolvarea de probleme, cunostintele 

acumulate.  

O.ap5: Studentii sa isi dezvolte capacitatiea de organizare si investigare. 

O.at6: Studentii sa isi dezvolte spiritul muncii in echipa. 

O.at7: Studentii sa aprecieze si sa cultive un mediu stiintific bazat pe valori si calitate. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Marimi fizice si unitati de masura. Marimi 

scalare si vectoriale (2 ore) 

Prelegere, conversatie 

introductiva, 

conversatie euristica, 

exemplificare, utilizare 

de analogii si 

algoritmi, conversatie 

de fixare si 

aprofundare a 

cunostintelor. 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 15-41 

[2] pg. 4-29 

2. Miscarea rectilinie (2 ore) Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 46-66 

[2] pg. 32-43 

3. Miscarea in plan si miscarea in spatiu (2 

ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 72-89 



4. Principiile mecanicii newtoniene. Echilibrul 

punctului material (2 ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 95-138 

[2] pg. 52-57 

[3] pg. 41-46 

5. Integrarea ecuatiei de miscare a punctului 

material (2 ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[4] pg. 58-85 

6. Lucrul mecanic si energia cinetica (2 ore) Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 149-165 

[2] pg. 90-102 

[3] pg. 56-63 

7. Energia potentiala. Conservarea energiei (2 

ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 170-192 

[2] pg. 90-102 

[3] pg. 56-63 

8.Impulsul si conservarea impulsului. Ciocniri 

(2 ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 203-250 

[2] pg. 118-126 

[3] pg. 75-91 

[4] pg. 123-134 

9.Cinematica rotatiei solidului rigid (2 ore) Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 264-279 

[3] pg. 94-105 

10.Dinamica miscarii de rotatie a solidului 

rigid (2 ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 284-338 

[2] pg. 129-145 

[3] pg. 109-127 

11. Echilibrul corpurilor solide (1 ora). 

Deformari elastice (1 ora) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 347-361 

[2] pg. 163-175 

[5] pg. 49-57; 189-197 

12. Atractia gravitationala. Miscarea planetelor 

(2 ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 454-484 

[2] pg. 201-240 

[3] pg. 247-262 

13. Statica si dinamica fluidelor (2 ore) Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[1] pg. 454-484 

[2] pg. 201-240 

[3] pg. 247-262 

14.Cinematica si dinamica miscarii relative (2 

ore) 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca UVT): 

[2] pg. 76-89 

Bibliografie 

1. D. Halliday, R. Resnick: Fizica. Volumul 1. Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1975. 

2. O. Aczel, Mecanica fizica, oscilatii si unde, Tipografia Universitatii din Timisoara, 1973. 

3. A. Hristev, Mecanica si acustica, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1984. 

4. P. Barvinschi: Teme de mecanică newtoniană rezolvate cu MATLAB, Editura Eurobit, Timișoara, 2015 

5. F.W.Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young: Fizica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1983 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

1.Sisteme de coordonate. Calcul vectorial  (1 

ora) 

Conversatie 

introductiva, 

conversatie euristica 

problematizare, 

conversatie de fixare a 

Studentii vor fi solicitati sa raspunda 

unor intrebari pentru reactualizarea, 

aprofundarea si sistematizarea 

cunostintelor (OG, O.c
1
), apoi vor 

aplica aceste cunostinte in rezolvarea 

de probleme (O.ap
4
).  

Studentii vor descrie fenomene si 

2.Miscarea rectilinie uniforma si uniform 

variata (1 ora) 

3.Miscarea in plan (miscarea proiectilului, 



miscarea circulara) (1 ora) cunostintelor. sisteme fizice, folosind teorii şi 

instrumente specifice - modele 

experimentale şi teoretice, algoritmi, 

scheme, etc. (O.c
1
). 

 

Bibliografie (accesibila la Biblioteca 

UVT): 

[1], [2], [3]. 

 

 

 

4.Aplicatii ale principiilor mecanicii 

newtoniene (1 ora) 

5.Integrarea ecuatiilor de miscare (1 ora) 

6.Calculul lucrului mecanic, a energiei cinetice 

si energiei potentiale (1 ora) 

7.Aplicarea legii conservarii energiei (1 ora) 

8. Calculul pozitiei, vitezei si acceleratiei 

centrului de masa. Conservarea impulsului. 

Ciocniri (1 ora) 

9.Calculul marimilor cinematice pentru solide 

rigide care se rotesc in jurul unei axe fixe (1 

ora) 

10.Calculul energiei cinetice si a momentului 

cinetic pentru solide rigide care se rotesc in 

jurul unei axe fixe (1 ora) 

11. Calculul atractiei gravitationale a unor 

sisteme cu distributie de masa discreta sau 

continua. Calculul traiectoriei unei corp supus 

actiunii fortei gravitationale (1 ora) 

12.Probleme de statica si dinamica fluidelor (1 

ora) 

13.Probleme cu deformari elastice ale 

corpurilor solide (1 ora) 

14.Calculul fortelor inertiale si al efectelor 

acestora (1 ora) 

Bibliografie 

1. A. Hristev: Probleme de fizica. Mecanica. Ed. Prometeu, Bucuresti, 1991. 

2. C. Plavitu, A. Hristev si altii: Probleme de mecanica fizica si acustica, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 

1981. 

3. A. Hristev, D. Manda, L. Georgescu, D. Borsan, M. Sandu, N. Gherbanovschi, Probleme de fizica pentru 

clasele IX-X, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1983.  

8.3 Laborator  Metode de predare Observatii 

Protecția muncii în laborator. Luarea la 

cunoștiință a regulamentului. Calculul erorilor 

experimentale (2 ore) 

Experimente pe grupe, 

cu scopul ilustrarii unor 

fenomene sau procese, 

verificarii unor legi si 

Studentii isi vor forma / exersa / 

dezvolta: 

 abilitatile de a manui aparatura 

de laborator, de a efectua 

masuratori, a prelucra date si a 

interpreta rezultatele 

experimentale (O.ap
2
). 

L1. Instrumente de măsură (2 ore) 

L2. Determinarea densităţii unui corp solid cu 



ajutorul balanţei hidrostatice (2 ore) ipoteze.  

 

 

 

 

 

 

 

 spiritul muncii in echipa 

(O.at
6
). 

 capacitatea de organizare si 

investigare (O.ap
5
). 

Studentii vor utiliza adecvat metode 

numerice şi de statistică matematică 

în analiza şi prelucrarea unor date 

specifice fizicii (O.ap
3
). Prelucrarea 

datelor experimentale si graficele se 

vor realiza utilizand Excel si 

Origin. 

In ultima sedinta se va sustine un 

colocviu de laborator. Pentru 

obtinerea performantei, se va 

urmari dezvoltarea abilitatii de a 

concepe un referat corect pentru 

efectuarea unei lucrari de laborator 

(O.ap
5
).  

 

Bibliografie (accesibila la 

Biblioteca UVT): 

[1], [2]. 

L3. Determinarea densităţii unui lichid cu 

ajutorul metodei manometrice (2 ore) 

L4. Determinarea constantei elastice a unui 

resort elastic (2 ore) 

L5. Verificarea experimentală a legii spațiului 

și a legii vitezei în cazul mișcării rectilinii 

uniform variate pe șina cu pernă de aer (2 ore) 

L6. Determinarea coeficientului de frecare la 

alunecare cu tribometrul şi cu planul înclinat 

(2 ore) 

L7a. Determinarea coeficientului de frecare la 

alunecare prin metoda dinamică (1 ora) 

L7b. Căderea liberă (1 ora) 

L8. Determinarea accelerației gravitaționale 

folosind dispozitivul lui Atwood (2 ore) 

L9. Mișcarea proiectilului (2 ore) 

L10. Studiul experimental al ciocnirilor pe 

perna cu aer (2 ore) 

L11. Determinarea vitezei de curgere şi a 

debitului unui lichid ideal (2 ore) 

L12. Conservarea energiei mecanice (2 ore) 

Recuperări. Prezentarea portofoliului (2 ore) 

Bibliografie: 

1. O. Aczel, M. Erdei: Indrumator de lucrari practice de mecanica si acustica, pentru uzul studentilor, 

Tipografia Universitatii din Timisoara, 1991. 

2. D. Susan-Resiga, L. Lighezan, P. Barvinschi: Mecanică, oscilații și unde elastice. Îndrumător de laborator 

pentru studenti, Editura Universităţii de Vest, Timisoara, 2014 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Studentii sa identifice 

notiunile si sa descrie / explice 

fenomenele specifice 

disciplinei intr-un context dat 

(O.c
1
). 

Evaluare sumativa: 

lucrare scrisa 
50% 



9.2 Seminar 

/Laborator 

 Studentii sa aplice 

cunostintele acumulate la 

rezolvarea de probleme 

(O.ap
4
). 

 Studentii grupati pe echipe 

(O.at
6
) sa conceapa un 

referat complet de 

laborator pe o tema 

specificata (O.ap
5
), sa 

indice modul de efectuare 

a masuratorilor (O.ap
2
) si 

de prelucrare / interpretare 

a datelor (O.ap
3
). Echipele 

sa prezinte si sa discute 

intre ele aceste referate 

(O.at
6
). 

Evaluare formativa: 

•teste de evaluare periodice  

 

•colocviu de laborator. 

50% 

9.3 Standard minim de performanţă 

- Sa efectueze corect toate lucrarile de laborator. 

- Sa rezolve corect 50% din problemele date ca tema de casa. 

- La lucrarea scrisa finala sa raspunda corect la jumatate din intrebarile de teorie si sa rezolve partial 

problemele. 

 

Data completării:      Semnătura titularului de curs:          Semnătura titularului de laborator:  

04.10.2017                          Conf. Dr. Paul BARVINSCHI                          Asistent dr. Gabriel PASCU 

 

       

 

 

                                                        Semnătura directorului de departament  

                                                                    Conf. Dr. Mihail LUNGU 

 


