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PRACTICA DE CERCETARE ŞI ELABORAREA TEZEI DE MASTER 

1. Date despre unitatea de curs 
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 
Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie 
Ciclul de studii Studii superioare de master, ciclul II 
Domeniul de formare profesională 0732 – Construcții și Inginerie Civilă 
Programul de master Inginerie Structurală 
Anul de studii Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență) 3 E – – 28 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Lecţii practice/ 
lucrări de laborator 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

840 - - – 270 570 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 

Conform planului de 
învăţământ 

Administrarea proiectelor, Metoda elementului finit - elemente avansate, 
Construcţii speciale din oţel, Materiale şi tehnologii performante în 
construcţii, Bazele proiectării structurilor conform EN, Construcţii speciale din 
beton armat. 

Conform competenţelor Cunoștințe avansate din teoria generală și specială a structurilor, metodologia 
și etica cercetării, precum și să cunoască structura și conținutul normativ al 
tezei de master și aptitudini de utilizare a pachetelor de programe aplicative. 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
Lucrul individual Biblioteca Tehnico-Științifică UTM, biblioteca electronică, studenții vor aplica 

materialul teoretic în rezolvarea problemelor și vor utiliza tehnici de învățare 
interactivă prin utilizarea pachetelor de programe aplicative. 

Prezentarea materialelor Pentru prezentarea materialului elaborat este nevoie de proiector și calculator, 
tablă, cretă, marker, internet. 

5. Competențe specifice acumulate 
Competențe 
profesionale 

CP1. Recunoașterea elementelor şi structurilor construcțiilor din domeniul ingineriei civile 
specific programului de studii absolvit. 

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din 
teoria generală şi specială a ingineriei structurale. 

 Identificarea rolului structural şi funcţional al elementelor unei construcții şi edificiu 
ingineresc. 

 Explicarea alcătuirii structurale a diferitelor categorii de construcțiilor şi edificiilor 
inginereşti. 

 Reprezentarea grafică şi modelarea diferitelor tipuri de construcțiilor şi edificiilor 
inginereşti în scopul întocmirii unei documentaţii tehnice specifice. 

 Particularizarea conţinutului şi detalierea studiilor de fundamentare pentru 
documentaţii tehnice pe faze de promovare a investiţiei pentru construcții şi edificii 
inginereşti. 

 Aprecierea calităţii unei construcții şi edificiu ingineresc, utilizând criterii de evaluare 
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specifice domeniului. 
CP3. Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si 

intretinere a constructiilor din domeniul ingineriei civile specifice programul de 
studii absolvit. 

 Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din disciplinele fundamentale, pentru 
calcule inginereşti în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice 
construcțiilor şi edificiilor inginereşti în condiţii de asistenţă calificată. 

 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea construcțiilor şi edificiilor 
inginereşti. 

 Explicarea proprietăţilor materialelor de construcţii şi tehnologiile de punere în operă 
pentru construcţii şi edificii inginereşti. 

 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a elementelor 
de construcţii şi edificii inginereşti în vederea edificării. 

 Aplicarea criteriilor de alcătuire şi amplasare a construcţiilor şi edificiilor inginereşti în 
scopul selectării adecvate a tehnologiilor şi utilajelor. 

 Transpunerea tehnologiilor selectate în proiectul tehnologic pentru construcţii şi edificii 
inginereşti. 

CP5. Respectarea cerinţelor de calitate şi dezvoltare durabilă specifice construcţiilor şi 
edificiilor inginereşti. 

 Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice ingineriei structurale, pe baza 
identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate. 

 Identificarea şi utilizarea reglementărilor tehnice specifice construcţiilor şi edificiilor 
inginereşti. 

 Adaptarea metodelor de calcul folosite in construcţiile şi edificiile inginereşti la 
particularităţile de comportare ale acestora. 

 Respectarea principiilor şi utilizarea metodelor de alcătuire şi calcul specifice 
construcţiilor şi edificiilor inginereşti şi cerinţelor identificate în întocmirea unei 
documentaţii tehnice. 

 Aplicarea prevederilor standardelor de calitate pentru proiectarea unei construcţii şi 
edificii inginereşti. 

 Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinţelor şi 
rezolvarea eventualelor neconformităţi apărute în proiectarea, execuţia, utilizarea şi 
întreţinerea, construcţiilor şi edificiilor inginereşti. 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate 
şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii 
profesionale. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, pe diverse paliere ierahice. 
CT3. Documentarea în limba română şi într-o limbă străină, pentru dezvoltarea 

profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile 
specificaţii tehnice. 

6. Obiectivele unității de curs 
Obiectivul general Formarea unei concepții inginereşti de analiză structurală globală și pregătirea 

studentului pentru elaborarea tezei de master conform direcţiei ştiinţifice de 
cercetări alese. 

Obiectivele specifice Extinderea, aprofundarea și integrarea cunoștințelor si capacităților de înțelegere;  
Formarea competențelor de aplicare a cunostințelor și efectuarea cercetărilor;  
Documentarea si colectarea materialelor și informației privind tema tezei de master. 

7. Conținutul unităţii de curs 

Tematica activităţilor Numărul 
de ore 

 
LI1. Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ale studentul. 100 
LI2. Documentarea sistematică în domeniul aferent temei. 170 
LI3. Formularea planului de lucru. 200 



Tematica activităţilor Numărul 
de ore 

LI4. Elaborarea tezei de master. 300 
LI5. Verificare și admitere pentru susținere. 70 

Total ore 840 

8. Referinţe bibliografice 
Obligatorii 1. Regulament privind organizarea şi desfășurarea stagiilor de practică a studenților UTM, 

2019. 
2. Regulamentul antiplagiat UTM, 2019. 
3. GHID Elaborarea și susținerea tezelor de master, 2020. 
4. Biriș, I. Conceptele științei. București: Editura Academiei Romane, 2010, 364 p. 
5. Crăciun, C. Metode şi tehnici de cercetare. Bucureşti, Editura Universitară, 2015. 51 p. 

ISBN 978-606-28-0356-8. 
6. Mihai, N. Introducere în filosofia şi metodologia ştiinţei. Chişinău, Editura ARC, 1997. 
7. NCM E.02.02-2016 Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. 

Principii de bază. MDRC, 2016. 47 p.  
8. NCM F.02.02-2006 Calculul, proectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton 

armat şi beton precomprimat. ACDT, 2006. 207 p.  
Suplimentare 1. NCM A.09.03-2015 Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de 

fundaţii a clădirilor şi construcțiilor. MDRC, 2015. 239 p.  
2. NCM F.03.02-2005 Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie. ADR, 2005. 86 p. 

9. Evaluare 
Evaluare semestrială 

Evaluare 
finală Componente Medie 

trunchiată Evaluare periodică Evaluare 
curentă Lucru individual Nr.1 Nr.2 60% 40% 

Standard minim de performanță: 
Realizarea integrală a stagiului de practică de cercetare. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluările periodice. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluarea curentă. 
Obținerea notei minime ”5” la activitatea individuală. 
Obținerea notei minime ”5” la evaluarea finală. 

 


