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Anexa nr. 2 

 

FISA DISCIPLINEI  

  

 

1. Date despre program  

 

1.1. Institutia de învătământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

1.2. Facultatea FIZICA 

1.3. Departamentul FIZICA 

1.4. Domeniul de studii FIZICA 

1.5. Ciclul de studii LICENTA 

1.6. Programul de studii / calificarea* FIZICA, FIZICA INFOR,ATICA, FIZICA MEDICALA / 

conform COR: fizician (211101); profesor în învăţământul gimnazial 

(232201 - în condiţiile legii); asistent de cercetare (248102); referent de 

specialitate în învăţământ (235204); analist (213101; analist financiar 

(241493)., astronom, programator 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea disciplinei MECANICA  TEORETICA 

2.2. Titularul activitătilor de curs Prof.univ.dr.  DUMITTRU VULCANOV 

2.3. Titularul activitătilor de seminar  Dr. CIPRIAN ADRIAN SPOREA 

2.4. Titular activităţi de 

laborator/lucrari 

 

2.5. Anul de 

studii 

II 2.6. 

Semestrul 

I 2.7. Tipul de 

evaluare 

E 2.8. Regimul 

disciplinei 

O - 

FF2206 

        

 

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

 

3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. 

seminar/laborator  

2 

3.4. Total ore din planul de 

învătământ  

 56 din care: 3.5 curs 28 3.6. 

seminar/laborator 

28 

Distributia fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notite  40 

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

teren  

8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 11 

Examinări 5 

Tutoriat  5 

Alte activităti ...  

3.7. Total ore studiu 

individual  

69 

3.8. Total ore pe semestru 125 
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3.9. Număr de credite 6 

  

 

4. Preconditii (acolo unde e cazul) 

 

4.1. de curriculum  Mecanica; 

 Ecuatiile fizicii matematice. 

4.2. de competente   Competente generale: capacitatea de acumulare de cunoştinţe generale de bază; 

utilizarea corectă a terminologiei din fizică şi informatica; abilităţi elementare 

de operare pe PC; abilitatea de a lucra independent si in echipa;  

 Competentele profesionale: identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor 

legi şi principii fizice; rezolvarea problemelor simple de fizica. 

 

 

 

5. Conditii (acolo unde e cazul) 

 

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

5.2. de desfăsurare a 

seminarului / laboratorului  

 Calculator,, proiector 

 

6. Competente specifice acumulate 

 

Competente profesionale  C1: Identificarea si utilizarea adecvată a principalelor legi si principii fizice 

specifice disciplinei într-un context dat (2 credite).  

 C2: Utilizarea de pachete software pentru analiza şi prelucrarea de date (1 

credit).  

 C3: Rezolvarea problemelor de fizica în condiţii impuse, folosind metode 

numerice şi statistice (2 credite). 

Competente transversale   CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe 

diverse paliere ierarhice (1 credit). 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor 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 ptrelucrarea de date 

experimentale si in rezolvarea problemelor  

7.2. Obiectivele specifice  Insusirea unor notiuni de baza ale mecanicii analitice. 

Insusirea principiilor teoretice fundamentale ale mecanicii analitice- 

ecuatiile fundamentale si transformarile canonioce 

Dezvoltarea de abilitati in rezolvarea de probleme  de mecanica 

analitica si aplicarea ecuatiilor si sistemelor de ecuatii diferenriale in 

rezolvarea de probleme. Interpretarea rezultatelor acestor ecuatii. 
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8. Continuturi 

 

,;,;’\8.1. Curs Metode de 

predare 

Observatii 

Cap. I  - Ecuatiille de miscare 

- Coordonate, coordonate generalizate, spatiul 

configuratiilor 

- Principiul minimei actiuni si ecuatiile Euler 

Lagrange 

- Lagrangian, energie cinetica, energie potentiala  

pentru sisteme de puncte materiale 

- Principiul relativitatii si transformarile Galilei, 

Invarianta legilor mecanicii la transformarile 

Galilei 

 

Prelegere, 

conversatie 

introductiva, 

conversatie 

euristica, 

exemplificare, 

utilizare de 

analogii si 

algoritmi, 

conversatie de 

fixare si 

aprofundare a 

cunostintelor. 

Prelegerea va fi interactivă, dirijarea 

invatarii fiind facilitata prin antrenarea 

studentilor in episoade de conversatie - 

pentru captarea atentiei, pentru 

reactualizarea unor cunostinte dobandite in 

liceu si pentru sistematizarea / fixarea 

noilor cunostinte (OG si O.c1). 

Studentii isi vor dezvolta in acest mod 

capacitatea de analiză şi sinteză, vor  

utiliza corect terminologia din fizică şi 

informatică în comunicarea scrisă şi orală 

în limba română. Studentii se vor 

familiariza cu un mediu stiintific bazat pe 

valori si calitate (O.at7). 

 

. 

Cap. 2 – Legile de conservare 

- Teorema Noether – simetrii si consrvare 

- Conservareaa energiei 

- Conservarea impulsului 

- Conservarea momentului cinetic 

- Centrul de masa si sistemul ceontrului de masa 

Prelegere, 

conversatie 

introductiva, 

conversatie 

euristica, 

exemplificare, 

utilizare de 

analogii si 

algoritmi, 

conversatie de 

fixare si 

aprofundare a 

cunostintelor. 

Prelegere interactivă (OG si O1). 

 

 

Cap,. 3 = Mecanica hamiltoniana 

- Coordonate canonice, ciclice, functia lui Routh, 

tranformari Poisson 

- Ecuuatiile canonice, ecuatiile Hamilton, principiul 

lui Maupertius 

- Transformari canonice, ecuatiile lui Liouville 

- Ecuatiile Hamilton-Jacobi 

  

Cap. 4.  – Relativitate si  introducere in mecanica relativista 

- Sisteme de referinta inertiale si transformarile Galilei 

- Transformarile Lorentz 0 definitie si forme specifice 

- Cauzalitatea relativista si consecintele 

transformarilor Lorentz 

- Elemente de dinamica relativista 

Prelegere, 

conversatie 

introductiva, 

conversatie 

euristica, 

exemplificare, 

utilizare de 

analogii si 

algoritmi, 

conversatie de 

fixare si 

aprofundare a 

cunostintelor. 

Prelegere interactivă (OG si O1). 

 

. 
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9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptările reprezentantilor comunitătii 

epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului   

 

Bibliografie 
 

1. L.Landau, E. Lifsit   Mecanica  Editura Tehnica  Bucuresti 1966 
2. B. Demsorenu  Mecanica analitica si a mediilor deformabile  Tipografia    
                           Universitatii din Timisoara 1980 
3. D. Lazar ,     Principiile mecanicii analitice  Editura Tehnica  Bucuresti 1976  
4 D.  Luca – Curs de mecanica, Ed. Univ. Al.I. Cuza Iasi, 2008 
5. B. Demsoreanu – Mecanica Teoretica http://www.physics.uvt.ro/’~brutus 
 

 

8.2. Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observatii 

 
1. Ecuatii diferentiale 

2. Rezolvarea problemelor de fízica aplicand 

ecuatiile diferentiale  

3. Legaturi si deplasari, clasificarea 

sistemelor mecanice 

4. Principilul d’Alambert, ecuatia generala a 

dinamicii 

5. Rezolvarea problemelor cu multiplicatori 

Lagrange 

6. Ecuatiile Lagrange pentru sisteme olonome 

7. Ecuatiile Lagrange pentru sisteme naturale 

8. Ecuatiile Lagrange pentru sisteme 

neolonome 

9. Simetrii si teoreme de conservare 

10. Problema celor doua corpuri. Miscarea in 

cimp central 
11. Ecuatiile Hamilton 

12. Paranteze Poisson 

13. Principiul minimei actiuni 

14. Transformari caninice.Ecuatia Hamilton-

Jacobi 

 

 

Tematicile de 

seminatr se vor 

realiza prin 

rezolvarea de 

probleme 

relevante 

 

 
1.  
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 Cunoasterea si intelegerea fenomenelor specifice disciplinei, formarea si dezvoltarea 

abilitatilor teoretice de a revolva probleme specifice  si de a intrepreta corect si complet 

rezultatele, exersarea spiritului de munca in echipa si a capacitatii de organizare si 

investigare, cultivarea unui mediu stiintific bazat pe valori, pe etica profesionala si calitate, 

sunt doar cateva argumente ce motiveaza utilitatea acestei discipline pentru formarea unui 

viitor fizician. 
 

 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  

 Studentii sa identifice 

notiunile si sa descrie / 

explice fenomenele 

specifice disciplinei intr-

un context dat (O.c
1
). 

Evaluare sumativa: 

 lucrare scrisa  

70% 

10.5. 

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 – teste 

grila, lucrari 

scrise,  

 

 colocviu de 

laborator. 

30% 

 

10.6. Standard minim de performantă 
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 Studentii sa cunoasca principiile fundamentale ale mecanicii teoretice in contrast cu cele ale 

mecanicii newtoniene 

 Studentii sa poata scrie lagrangianul si ecuatiile de miscare ale unui system simplu 

 Studentii sa cunoasca porincipalele consecinte ale relativitatii restrinse 

 Numărul de prezente: conform regulamentelor UVT în vigoare (curs 50%; seminar 70% 

 Nota finala: 70% nota lucrare scrisa de evaluare sumativa + 30% nota de la activitatea de 

seminar. 

 

 

 

 

Data completării:       Semnătura titularului de curs:                Semnătura titularului de seminar 

          
01.09.2016                  Prof.univ.dr. Dumitru VULCANOV            As.dr. Ciprian Adrian SPOREA 

 

       

                                                                     Semnătura directorului de departament  

 

 

                                                                      Conf. Dr. Mihail LUNGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


