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S.08.O.051. PRACTICA DE LICENŢĂ
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
521.1 Tehnologia constructiilor de masini
Programul de studiu
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativa
IV (invatamant cu frecventa)
S – unitate de
8
V (invatamant cu frecventa
E
curs de
10
redusa)
specialitate

Categoria de
optionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore in
planul de
invatamant
120

Din care
Ore auditoriale
Curs

Laborator/seminar

Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
practic industrial
120

Pregatire aplicatii

3. Preconditii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului Sisteme de tehnologii, inovarea și transferul tehnologic, tehnologii și transfer tehnologic
de invatamant
în fabricație, CAM-CNC tehnologii, concepţia şi dezvoltarea integrată a produsului şi a
proceselor, ingineria inovațiilor, dezvoltarea sistemelor tehnice și teoria inovațiilor,
CAD/CAE, economia ramurii şi dreptul, protecţia muncii şi a mediului ambiant,
managementul și marketingul, inovarea de produs, proiectarea asistată de calculator a
produselor şi proceselor tehnologice și CALS tehnologii, tehnologii de fabricație prin
adăugare de material.
Conform
 cunoașterea practică a metodelor de prelucrare mecanică, a utilajelor, sculelor, a
competentelor
metodelor de stabilire a numărului și succesiunii de faze tehnologice pe suprafețe, a
metodelor de organizare a operatiilor în funcție de conceptul adoptat (diferențierea
prelucrărilor, concentrarea, centralizarea prelucrărilor), a utilajelor folosite, a metodelor
de sinteză a operațiilor din faze tehnologice și de sinteză a proceselor tehnologice din
operații, a modalităților de stabilire a regimurilor de funcționare, a metodelor de
reglare a mașinilor-unelte, a metodelor de alegere a sculelor de măsurare, a
modalităților de proiectare a dispozitivelor operaționale.
 cunoașterea practică a legităților dezvoltării sistemelor tehnice, a metodelor de
inovare și transfer tehnologic, a inovării de produs, a noilor tendințe în dezvoltarea
tehnologică modernă.
4. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru
Observarea, analiza, descrierea orala, scrisa si grafica cu soft-uri de modelare 2D si 3D a
Lucru
produselor, proceselor si sistemelor tehnologice. Acces in spatiile de productie, acces la
individual
documentatia 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
CPL1. Inovarea şi transferul tehnologic:
profesionale
C1.1. Descrierea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domeniu;
C1.2. Explicarea şi interpretarea diferitelor activităţi de inovare şi transfer tehnologic în
domeniu;
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Competente
transversale

C1.3. Aplicarea unor metode eficiente de inovare şi transfer tehnologic în domeniu;
CPL2. Concepţia produselor industriale:
C2.1. Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
concepţia produselor industriale;
C2.2. Explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice concepţiei
produselor industriale;
C2.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia produselor industriale;
C2.5. Concepţia funcţională şi constructivă a produselor industriale şi a componentelor
acestora;
CPL3. Industrializarea produselor industriale:
C3.1. Definirea şi descrierea proceselor de industrializare a produselor;
C3.2. Interpretarea metodelor de organizare şi gestionare a proceselor de industrializare a
produselor din domeniu;
C3.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea, organizarea
industrializării produselor din domeniu;
C3.5. Proiectarea proceselor tehnologice şi organizarea proceselor de fabricare;
CPL4. Concepţia sistemelor de producţie:
C4.1. Definirea şi descrierea proceselor de concepţie a sistemelor de producţie;
CPL5. Utilizarea profesională a calculatorului:
C5.1. Descrierea conceptelor şi metodelor de elaborare a proiectelor tehnice şi
tehnologice cu utilizarea profesională a calculatorului;
C5.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor metode de
elaborare a proiectelor tehnice şi tehnologice cu utilizarea profesională a
calculatorului;
C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice şi tehnologice
cu utilizarea profesională a calculatorului;
C5.4. Utilizarea adecvată a criteriilor şi metodelor standard de elaborare a proiectelor
tehnice şi tehnologice cu utilizarea profesională a calculatorului;
C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice şi tehnologice specifice domeniului profesional cu
utilizarea profesională a calculatorului cu ajutorul programelor CAD, CAE, CAPP,
CAM-CNC, PDM, CALS, PP&C, MRP etc. în situaţii deosebite dar analogice;
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
procesele de dezvoltare a produselor și proceselor de fabricare a acestora, de inovare
și transfer tehnologic la dezvoltarea produselor si a proceselor.
Obiectivele specifice
Ințelegerea și însușirea:
 sistemului de dezvoltare a produsului indusrial din întreprindere;
 sistemului de dezvoltare a proceselor de fabricare cu mijloace și instrumente
moderne, inclusiv CNC;
 sistemului de inovare și transfer tehnologic cu referire la produs și tehnologiile
aferente;
 sistemului de suport al activităților de proiectare, fabricare, planificare asistate de
calculator, utilizării mijloacelor hard și soft de proiectare asistată de calculator.
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7. Continutul unitatilor de curs/modulului
Tema

T1

T2

T3

T4
T5

Tematica activitatilor didactice
Sinteza şi organizarea proceselor inovative de fabricare flexibil automatizate:
forme şi modele ale sectorului sau modulului; argumentarea nomenclatorului de
piese propuse pentru prelucrare şi caracteristica tehnologică; argumentarea
cerinţelor tehnice
Sinteza şi organizarea proceselor inovative de fabricare flexibil automatizate:
premize si analize pentru elaborarea tehnologiei (tehnologicitatea construcţiilor;
procedeele de obţinere a semifabricatelor; succesiunea fazelor tehnologice;
structura proceselor tehnologice; structura operaţiilor)
Sinteza şi organizarea proceselor inovative de fabricare flexibil automatizate:
premize si analize pentru proiectarea sistemului tehnologic (maşini-unelte şi
structura acestora, sistemul de scule, stabilirea şi optimizarea regimurilor de
aşchiere)
Sinteza şi organizarea proceselor inovative de fabricare flexibil automatizate:
functionarea sistemului tehnologic (reglarea, programarea, controlul dimensional,
normarea tehnica etc.)
Sinteza şi organizarea proceselor inovative de fabricare flexibil automatizate:
elaborarea şi realizarea propunerilor de modernizare a tehnologiei conform
principiilor CAM/CNC/HSM
TOTAL, lucru individual

Lucru individual,
realizarea în timp
(ore)
ZI
20
FR

20

ZI

30

FR

30

ZI

20

FR

20

ZI

20

FR

20

ZI

30

FR

30

ZI
FR

120
120
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9. Evaluarea
Curenta
Atestarea 1

Atestarea 2

Proiect de an

Examen final

100%
Standard minim de performanta
 Prezența si activitatea efectiva la stagiul de practica;
 Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților 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 proceselor de dezvoltare inovativa a
proceselor de fabricare flexibil automatizata
 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

