
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST 

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   fizician (211101); profesor în învăţământul gimnazial (232201 - în 

condiţiile legii); asistent de cercetare (248102); referent de specialitate în 

învăţământ (235204); analist (213101) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria fizicii 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. Dr. Ion Cotaescu 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Dr. Ion Cotaescu 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul 

disciplinei 

O FF3604 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar 2 laborator 0 

3.2. Numar ore pe semestru 54 din care ore curs 28  seminar 28 laborator  

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  66 

3.5 Total ore pe semestru 
1
  120 

3.6 Numărul de credite  5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

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



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Proiector, tabla, acces internet. 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Proiector, tabla, acces internet. 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1: Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor legi şi principii fizice într-un context dat.(1 

credit) 

C4: Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atât în situaţii concrete din domenii conexe, cât şi 

dezvoltareacapacitatii de analiza si sinteza .(3credite) 

C6: Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul fizicii. (1 credit) 
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 CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice (1 credit). 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Intelegera teorética a evolutiei si dezvoltarii siitei. 

7.2 Obiectivele specifice        Cunoasterea dezvoltarii notiunilor de baza ale fizicii 

       Dezvoltarea abilittilor de investigare bibliografica in domeniul fizicii. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere. Istoria Stiintelor. (2 ore) Expunere, asistata de computer. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

2. Fizica si matematica in antichitate. (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

3.. Fizica in evul mediu. Alchimia. (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

4.Nasterea Fizicii. Galilei. Descartes. Huygens. Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 



Leibnitz. (2 ore) alegere, material 

tiparit si net. 

5.Newton, atractia universala. (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

6. Optica ondulatorie       (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

7.Electromagnetismul. Efectul Doppler. 

Ecuatiile Maxwell.   (2 ore) 

Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

8. Fizica moleculara. Conceptul de energie.(2 

ore) 

Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

9. Relativitastea. Einstein.(2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

10-11 Mecanica cuántica. Postulate si concepte 

matematice (4 ore) 

Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

12.Notiunea de spin. Pauli, Fermi (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

13Cosmologie. Big-Bang. (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

14.Fizicieni roamani. (2 ore) Expunere, asistata de computer Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

Bibliografie 

 

[1]. R.Feymann-Sase lectii usoare, Ed humanitas 2006 

[2]. S. Hawking-Universul intr-o coaja de nuca, Ed Humanitas 2005 

[3]. P.Rossi-Nasterea stiintei moderne in Europa, Ed. Polirom 2004 

[4]. V. Novacu-Istoria Fizicii, EDP Bucuresti 1966 

[5].Max von Laue-Istoria Fizicii, Editura Stiintifica, Bucuresti 1963 

[6].Istoria generala a Stiintei-Editura stiintifica ,Bucuresti 1970. 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1.Unitati de masura (2 ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

2-4.Dezvoltarea notiunilor de spatiu si timp (6 

ore) 

Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 



5. Temperatura, scari de temperatura (2 ore) Expunere.  

6.Radioactivitatea (2 ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

7-9. Dezvoltarea Cosmologiei (6 ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

10 Greseli are unor figuri importante. (2 ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

11. Etica in domeniul stiintelor (2 ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

12-13..Preniul Nobel. Laureati (4 ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

14. Cum se scrie o lucrare stiinifica. (2ore) Expunere. Bibliografie este la 

alegere, material 

tiparit si net. 

Bibliografie 

 

[1]. R.Feymann-Sase lectii usoare, Ed humanitas 2006 

[2]. S. Hawking-Universul intr-o coaja de nuca, Ed Humanitas 2005 

[3]. P.Rossi-Nasterea stiintei moderne in Europa, Ed. Polirom 2004 

[4]. V. Novacu-Istoria Fizicii, EDP Bucuresti 1966 

[5].Max von Laue-Istoria Fizicii, Editura Stiintifica, Bucuresti 1963 

[6].Istoria generala a Stiintei-Editura stiintifica ,Bucuresti 1970. 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs 

Prezentarea unui eseu asupra unei 

carti studiate din domeniul fizicii  

Examen oral 35% 

 

 

  

9.2 Seminar 

Prezentarea unei lucrari 

stiintifice de impact in 

dezvoltatea fizicii 

Examen oral 35% 

9.3 Laborator/lucrari    

9.4 Standard minim de performanţă 
       Cunoasterea dezvoltarii notiunilor de baza ale fizicii 

       Dezvoltarea abilittilor de investigare bibliografica in domeniul fizicii. 

 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: 

03.10.2017 

Titular curs (Semnătura): 

Lector. Dr Ion Cotaescu. 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

Conf.dr.Mihail Lungu 

  


