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Fizica
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Urbanism și Arhitectură
Fizica
Catedra/departamentul
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Ciclul de studii
Programul de studiu
0712.1 Ingineria mediului;

0722.2
0732.2
0732.3
0732.4
clădiri;
Anul de studiu

Ingineria materialelor şi articolelor de construcție;
Căi ferate, drumuri şi poduri;
Alimentări cu apă, canalizări;
Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru

Semestrul

I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

1
2

Tip de
evaluare
E

Categoria
formativă
F – unitate de
curs
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Din care
Ore în auditoriu

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Lecţii
practice

Lucrări de
laborator

Studiul
materialului
teoretic

ZI: 180
FR: 180

45
14

30
10

15
10

45
66

Lucrul individual
Pregătirea pentru
Pregătirea pentru
lecţiile practice.
efectuarea lucrărilor
Rezolvarea
de laborator
problemelor
30
15
60
20

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Cursul liceal de Fizică pentru profilul real, Cursul liceal de Matematică
pentru profilul real, Analiza matematică, Algebra liniară, Geometria
analitică, Teoria probabilităţilor.
Conform competenţelor
Cunoaşterea satisfăcătoare a cursurilor liceale enumerate.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea şi explicarea materialului teoretic în sala de curs trebuie să fie
proiector şi calculator. Amenajarea sălilor pentru realizarea diferitor demonstraţii.
Lecţii practice
Pentru petrecerea lecţiilor practice cu explicarea metodelor de rezolvare a problemelor
este necesară cunoaşterea satisfăcătoare de către studenţi a temei respective de curs.
Lucrări de
Pentru petrecerea lecţiilor de laborator sunt necesare instalaţii de laborator, aparate de
laborator
măsură, inclusiv aparate interfaţate calculatorului, calculatoare. Pentru efectuarea lucrării
de laborator este necesară admiterea prealabilă. Studenţii vor efectua lucrări de laborator
şi perfecta referate în conformitate cu indicaţiile metodice. Termenul de prezentare a
referatului la lucrarea de laborator – o săptămână după efectuarea acesteia.
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5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
 Demonstrarea cunoaşterii terminologiei utilizate în fizica clasică şi modernă, a
profesionale
principalelor fenomene fizice, a legilor şi teoriilor fundamentale din fizica clasică şi
modernă în vederea:
- 1P-L înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare , precum şi utilizării lor adecvate în comunicarea profesională.


Demonstrarea capacităţii de utilizare adecvată a noţiunilor din fizica clasică şi modernă,
a capacităţii de analiză şi interpretare a diferitor situaţii fizice în vederea:
- 2P-L utilizării cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea unor tipuri
-



Demonstrarea capacităţii de utilizare a procedeelor şi metodelor de rezolvare a
problemelor din diverse domenii ale fizicii, a capacităţii de efectuare a experimentelor
fizice cu aplicarea tehnologiilor informaţionale (ca exemplu de transfer tehnologic) în
vederea:
- 3P-L utilizării unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea problemelor (situaţiilor)
-



bine definite, tipice domeniului în condiţiile de asistenţă calificată.
CPL-4 dezvoltării capacităţii de gestionare şi executare a managementului proceselor de
concepţie, de industrializare a produselor industriale, a resurselor întreprinderii lor în situaţii
deosebite, dar analogice, şi utilizării soluţiilor cunoscute în situaţii noi
CPL-6 dezvoltării capacităţii de realizare eficientă a inovaţiilor, a transferului tehnologic în
situaţii deosebite, dar analogice, şi utilizării soluţiilor cunoscute în situaţii noi

Demonstrarea capacităţii de utilizare adecvată a metodelor de cercetare fizică, a
capacităţii de utilizare a metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică în
vederea:
- 4P-L utilizării adecvate de criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi a limitelor de
-



variate de concepte, situaţii, procese şi proiecte asociate domeniului,
CPL-2 dezvoltării capacităţii de proiectare a proceselor tehnologice şi de organizare a
proceselor de fabricare în situaţii deosebite, dar analogice, şi în vederea utilizării soluţiilor
cunoscute în situaţii noi.

aplicare a unor procese, proiecte, programe, metode şi teorii,
CPL-9 dezvoltării capacităţii de apreciere clară a gradului de complexitate al problemelor
inginereşti în situaţii deosebite, dar analogice, şi utilizării soluţiilor cunoscute în situaţii
noi,
CPL-11 familiarizării cu cele mai importante metode de cercetare experimentală,
CPL-11 dezvoltării capacităţii de realizare independentă a experimentelor, de descriere, de
analiză şi evaluare critică a rezultatelor.

Demonstrarea capacităţii de gândire fizică modernă şi de modelare a situaţiilor fizice, a
capacităţilor de a delimita conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei
specialităţi în vederea:
- 5P-L elaborării de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode bine
cunoscute în domeniu,
CPL-10 dezvoltării capacităţii de identificare a esenţei proceselor şi problemelor
inginereşti, de elaborare a modelelor de lucru, de realizare adecvată a simplificărilor şi
aproximărilor, de gândire critică şi evaluare a rezultatelor modelării
Remarcă: Competenţele menţionate vor fi dezvoltate într-o măsura care depinde esenţial de
gradul de posesie a cursului liceal de fizică pentru profilul real şi de numărul de ore acordat
cursului de fizică generală.

-

Competenţe
transversale



Demonstrarea capacităţii de realizare independentă a sarcinilor individuale primite la
lecţiile practice şi de laborator în vederea:
- 1T-L dezvoltării capacităţii de executare responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile
unei autonomii restrânse şi asistenţă calificată
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Demonstrarea capacităţii de realizare a lucrărilor de laborator în echipă din câte 2-3
studenţi în vederea:
- 2T-L familiarizării cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de
sarcini între membri pe nivele subordonate.



Înţelegerea necesităţii de perfecţionare permanentă în domeniul fizicii clasice şi moderne
prin antrenarea abilităţilor de gândire critică în vederea:
- 3T-L conştientizării nevoii de formare continuă, utilizării eficiente a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Să studieze principalele fenomene fizice, să însuşească noţiunile, legile şi teoriile
fundamentale din fizica clasică şi modernă, precum şi metodele de cercetare fizică. Să
îşi formeze concepţia ştiinţifică despre lume şi gândirea fizică modernă.
Obiectivele specifice 1. Să însuşească procedeele şi metodele de rezolvare a problemelor din diverse
domenii ale fizicii.
2. Să-şi formeze deprinderi de efectuare a experimentelor fizice, precum şi să
însuşească metodele fundamentale de cercetare experimentală în fizică.
3. Să-şi formeze capacitatea de a delimita conţinutul fizic în problemele aplicative din
cadrul viitoarei specialităţi.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor

T1. Introducere în Fizică. Cinematica punctului material şi a solidului rigid
T2. Energia şi lucrul mecanic
T3. Dinamica mişcării de rotaţie a rigidului
T4. Legi de conservare pentru sisteme de puncte materiale
T5. Teoria cinetico-moleculară
T6. Fenomene de transport.
T7. Principiul I al termodinamicii
T8. Principiul II al termodinamicii
T9. Câmpul electrostatic în vid.
T10. Câmp electrostatic în medii dielectrice
T11. Conductoare în câmp electrostatic
T12. Curent electric staţionar (continuu)
T13. Câmp magnetic în vid
T14. Câmp magnetic în medii
T15. Inducţia electromagnetică
T16. Oscilaţii armonice libere. Compunerea oscilaţiilor armonice
T17. Oscilaţii amortizate şi forţate
T18. Unde în medii elastice
T19. Unde electromagnetice
T20. Interferenţa luminii

T21. Difracţia luminii

2,5
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2

1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,3
0,5
1
0,5
1
0,2
0,5
0,5
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T22. Polarizarea luminii
T23. Radiaţia termică
T24. Proprietăţile cuantice ale radiaţiei electromagnetice
Total prelegeri:

0,5
2
2
54

0
0,5
0
14

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica lecţiilor practice
LP1. Cinematica mișcării de translație şi de rotaţie a punctului material
LP2. Energia și lucrul mecanic
LP3. Dinamica mișcării de rotație a rigidului
LP4. Legile de conservare pentru sisteme de puncte materiale
LP5. Teoria cinetico-moleculară. Fenomene de transport
LP6. Principiul I al termodinamicii
LP7. Principiul II al termodinamicii
LP8. Câmpul electrostatic în vid
LP9. Curent electric staționar
LP10. Câmp magnetic în vid
LP11. Inducția electromagnetică
LP12. Oscilații armonice libere
LP13. Oscilații amortizate și forțate

LP14. Unde în medii elastice
LP15. Radiația termică
Total lecţii practice:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator
LL1.Lecţie introductivă la teoria erorilor. Instructaj la tehnica securităţii.
Distribuirea lucrărilor de laborator din lista alăturată(*)
LL2.Efectuarea lucrării de iniţiere.
LL3. Susţinerea referatului la lucrarea de iniţiere şi admiterea la efectuarea a 2
lucrări de laborator din lista alăturată(*).
LL4. Efectuarea primei lucrări de laborator.
LL5. Efectuarea celei de a doua lucrări de laborator.
LL6. Susţinerea referatelor la cele 2 lucrări efectuate şi admiterea la efectuarea
celei dea 3-a lucrare de laborator din lista alăturată(*).
LL7. Efectuarea ultimii lucrări de laborator.
LL8. Susţinerea referatului la lucrarea efectuată. Recapitulare.
Total lucrări de laborator:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

30

10

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2

2

2

2

2
2
2

2
2

2
2
1
15

2
10
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(*)

Lista lucrărilor de laborator

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea lucrării
Lucrare de iniţiere: Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc
înclinat.
Verificarea experimentală a teoremei despre variaţia energiei cinetice a unui corp supus acţiunii forţei
elastice pe un plan orizontal
Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de translaţie la mişcarea unui cărucior pe planul
înclinat
Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea de translaţie a unui cărucior pe un plan
orizontal
Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie, determinarea momentului de inerţie
al diferitor corpuri
Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie şi a teoremei despre
mişcarea centrului de masă
Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe planul înclinat
Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului fizic
Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului de torsiune
Verificarea legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al volantului
Studiul legii fundamentale a dinamicii mişcării de rotaţie.
Determinarea momentului de inerţie al volantului.
Determinarea momentului de inerţie al pendulului lui Maxwell.
Determinarea coeficientului de viscozitate şi a parcursului liber mediu al moleculelor de gaz.
Determinarea coeficientului de viscozitate al unui lichid cu ajutorul viscozimetrului capilar.
Determinarea conductivităţii termice a corpurilor solide .
Determinarea raportului CP/CV al capacităţilor termice ale gazelor.
Determinarea căldurii specifice a substanţelor lichide şi solide
Polarizarea dielectricilor în câmp electric variabil. Studiul dependenţei permitivităţii seignettoelectricilor
de temperatură.
Determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic terestru
Studiul câmpului magnetic al solenoidului.
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9. Evaluare
a)

învățământ cu frecvență:

Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, lecţii practice şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a gândirii fizice, a cunoaşterii materiei predate, a aplicării legilor
fizice la rezolvarea problemelor aplicative.
b) învățământ cu frecvență redusă:

Curentă
Lucrare individuală
laborator
50%
admis
Standard minim de performanţă

Proiect de an

Examen final

-

50%

Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală – 50% din nota la examenul final.
Efectuarea lucrarilor de laborator - „admis” la examenul final.
Obţinerea notei minime de „5” la examenul de promovare – 50% din nota la examenul final.

