FISA UNITATII D E CU RS /MO D ULUL UI
MD-2045, CHISINAU, STR. STUDENTILOR, 9, TEL: 022 50 99 44 | FAX: 022 50 99 40, www.utm.md

S.04.O.045. PRACTICA TEHNOLOGICA
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanica, Industriala si Transporturi
Facultatea
Tehnologia Constructiilor de Masini
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenta, ciclul I
Ciclul de studii
0715.1 Tehnologia constructiilor de masini
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativa
II (invatamant cu frecventa)
S – unitate de
4
III (invatamant cu frecventa
E
curs de
6
redusa)
specialitate

Categoria de
optionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
3

2. Timpul total estimat
Total ore in
planul de
invatamant
90

Din care
Ore auditoriale
Curs

Laborator/seminar

Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
practic industrial
90

Pregatire aplicatii

3. Preconditii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de invatamant
Matematica superioarã, fizica tehnicã, geometria descriptivã, studiul și
tehnologia materialelor, tehnologii informaþionale, mecanica teoreticã,
rezistenþa materialelor, desen tehnic si infograficã, teoria mecanismelor ºi
creativitatea tehnicã, metode numerice și modelarea 3D, toleranþe ºi
control dimensional, mecanica fluidelor, acþionãri hidraulice și
pneumatice, bazele proiectãrii maºinilor, scule așchietoare.
Conform competentelor
Cunoasterea practicã a metodelor de prelucrare mecanica, de sudare și
stantare, a utilajelor, sculelor din cursurile studiul și tehnologia
materialelor, teoria aºchierii și scule aschietoare, maºini unelte de la
practica de initiere.
4. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru
Observarea, analiza, descrierea orala, scrisa si grafica cu soft-uri de modelare 2D si 3D a
proceselor si sistemelor tehnologice. Acces in spatiile de productie, acces la documentatia
Lucru
individual
tehnica, la biblioteca, acces la Internet. Darea de seama se perfecteaza in forma scrisa,
eventual in forma de prezentare Powet Point si se sustine cu multimedia.

5. Competente specifice acumulate
Competente
CPL2. Industrializarea produselor:
profesionale
C2.2. Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a proceselor de industrializare a
produselor din domeniu;
C2.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea
industrializării produselor din domeniu;
C2.5. Proiectarea proceselor tehnologice şi organizarea proceselor de fabricare;
CPL3. Concepţia sistemelor de producţie:
C3.1. Definirea şi descrierea proceselor de concepţie a sistemelor de producţie;
C3.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea variatelor procese de concepţie a
sistemelor de producţie;
C3.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia sistemelor de producţie
din domeniu;
C3.5. Concepţia sistemelor de producţie, a elementelor acestora, organizarea exploatării
şi mentenanţei lor.
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Competente
transversale

CTL1. Cunoașterea și respectarea normelor eticii profesionale. Aplicarea principiilor,
normelor şi valorilor eticii profesionale de către inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată şi eficientă;
CTL2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup.
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, respectului faţă de ceilalţi;
CTL3. Formarea profesională și personală continuă. Autoevaluarea nevoii de formare
profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica
cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă
a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologie a informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unitatii de curs/modulului
Obiectivul general
Formarea la studenti a unui ansamblu integrat de competente si cunoștințe despre
fenomenul întreprinderii industriale ce le-ar permite sa formuleze proprietatile si
functiile la nivel de elemente: procese, utilaje, scule, dispozitive etc.
Obiectivele specifice
 înțelegerea și sã însușirea structurii unitãții de producere industrialã la toate
nivelurile și regulile interne de comportament, noțiuni a proceselor de producere
industriale, cerințele privind protecția muncii, regulile sanitare și antiincendiare;
 însușitrea și cãpãtarea deprinderilor practice temeinice de utilizare privind
specificul operațiilor tehnologice de prelucrare, sculele de prelucrare și de
mãsurare, utilajele și dispozitivele utilizate. Obținerea deprinderilor de completare
a fișelor tehnologice.
7. Continutul unitatilor de curs/modulului
Tema

Tematica activitatilor didactice

T1

Fenomenologia elementelor proceselor tehnologice şi a sistemelor tehnologice.

T2

Fenomenologia operaţiilor şi a fazelor tehnologice de fabricare a semifabricatelor,
de prelucrare mecanică, de asamblare, de prelucrare prin ştanţare din table etc.

T3

T4
T5

Caracteristica tehnologică (domenii de utilizare, suprafeţe generate, precizie,
regimuri, norme de timp etc.) a operaţiilor şi a fazelor tehnologice de fabricare a
semifabricatelor, de prelucrare mecanică, de asamblare, de prelucrare prin
ştanţare din table etc.
Maşini-unelte, prese, linii, instalaţii şi caracteristica tehnologică a acestora
(domenii de utilizare, capacităţi de generare a suprafeţelor, regimuri de
funcţionare, nivel de automatizare, de flexibilitate etc.)
Stanţe, matriţe, dispozitive, scule şi sisteme de scule aşchietoare pentru realizarea
operaţiilor şi fazelor tehnologice; măsurătoare şi verificatoare pentru atestarea
calităţii prelucrărilor.
TOTAL, lucru individual

Lucru individual,
realizarea în timp
(ore)
ZI
10
FR
10
ZI

20

FR

20

ZI

20

FR

20

ZI

20

FR

20

ZI

20

FR

20

ZI
FR

90
90
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10.
11.
12.
13.
14.
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5.
6.
7.
8.
9.
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9. Evaluare
Curenta
Atestarea 1

Atestarea 2

Proiect de an

Examen final

100%
Standard minim de performanta
 Prezența si activitatea la stagiul de practica;
 Realizarea minimalã a sarcinilor de lucru pe parcursul activitãților in cadrul stagiului de practica;
 Obținerea aprecierii pozitive a activitatilor din partea companiei-gazda a stagiului de practica;
 Demonstrarea in raportul pe rezultatele practicii a cunoasterii componentelor proceselor si sistemelor
tehnologice
 Evaluarea finala - prin examen-conversatie in baza raportului realizat de catre student, calitatea rezolvarii
situatiilor examinate si gradul de implicare personala in procesul de rezolvare, calitatea raportului

