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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Ştiinta şi ingineria materialelor, anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 
1.3 Departamentul Autovehicule şi Transporturi 
1.4 Domeniul de studii Ingineria Transporturilor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Ingineria Transporturilor şi a Traficului  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ştiinta şi ingineria materialelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr.fiz. Cătălin Ducu 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Gabriela Plăiașu  
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 L  2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 L  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 5 
Examinări 4 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe Competenţe acumulate la disciplinele: Fizică, Chimie, Analiză matematică 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi ecran 
5.2 De desfăşurare a laboratorului Laboratorul disciplinei (sala I 134), echipamente şi aparatură de laborator 
 

6. Competenţe specifice vizate 
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 C2: Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale - 4PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea de competenţe în domeniul științei și ingineriei materialelor utilizate în construcțiile 
de mașini și utilaje precum și în industria de automobile. 

7.2 Obiectivele specifice 

Obiective cognitive 
 Cunoaşterea legăturii dintre compoziția, structura și proprietățile materialelor (metalice, 

plastice, ceramice și compozite). 
 Cunoașterea legilor de modificare a compoziției, structurii și proprietăților materialelor 

sub influența acțiunilor termice, mecanice, chimice etc., pentru o cât mai corectă alegere a 
acestora pentru proiectarea și realizarea de componente și subansamble.  

Obiective procedurale 
 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea unor situaţii bine definite 

privind proiectarea tehnico-economică a produselor; 
 Explicarea, interpretarea şi evaluarea unor analize de material cu date impuse. 
Obiective atitudinale 
 Cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp şi a lucrului în echipă; 
 Promovarea spiritului de îniţiativă, dialogului, atitudinii pozitive şi respectului pentru 

profesia de inginer. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Materiale folosite în industria constructoare de maşini şi utilaje 
(clasificare, proprietăţi, caracteristici microstructurale, încercări) 

6 

Prelegere 
Dezbatere 

Studiu de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

2 Metale pure şi aliaje 4 
3 Oţeluri şi fonte 6 
4 Metale şi aliaje neferoase  2 
5 Alte materiale metalice (aliaje cu memoria formei, aliaje amorfe) 2 
6 Materiale ceramice 2 
7 Materiale plastice  2 
8 Materiale compozite 2 
9 Nanomateriale 2 

Bibliografie 
1. Gâdea, S., Petrescu, M. - Metalurgie fizică şi studiul metalelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
2. Geru, N., Chircă, D., Bane, M., Ripoşan, L, Marin, M., Coşmeleaţă, G., Biolaru, T. - Materiale metalice. Structură. Proprietăţi. 
Utilizări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985. 
3. Abrudeanu, M. - Știința materialelor, Editura Universității din Pitești, 2008 

8.2. Aplicaţii: Laborator  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

Pregătirea probelor metalografice. Analiza macroscopică. Analiza 
microscopica. Microscopul optic. 

8 
Exerciţiul 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Masina de slefuit 
Reactivi chimici 

Microscoape optice 
Biblioteca de probe 

metalografice  

Microstructura oțelurilor și fontelor 12 
Experimentul 
Lucrul în grup 

Microstructuri ale metalelor și aliajelor neferoase 4 
Experimentul 
Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Microstructura materialelor compozite 4 
Studiul de caz 

Exerciţiul 
Lucrul în grup 

Bibliografie 
1. Abrudeanu, M., Plăiașu, G.A., Știrbu, E.L. - Metalografie, Editura Universității din Pitești, 2009 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele activităţi: 
- întâlniri de lucru cu specialişti din producţie şi angajatori (Automobile Dacia, EuroAPS, Johnson Controls, Componente Auto); 
- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare (Bucureşti, Timişoara, Iasi, Cluj); 
- workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

Participare activă la curs, răspunsuri corecte la 
întrebări, interes pentru disciplină 
Capacitatea de a corela cunoştinţele şi de a le 
aplica în cazuri particulare 
Întelegerea şi aplicarea corectă a problematicii 
tratate, capacitatea de analiză şi sinteză 

Înregistrare săptămânală  
 
Lucrare de verificare 
Tema de casa 
 
Evaluare finală orală 

10 
 

20 
10 

 
40 

10.5 Laborator  
Cunoaşterea echipamentelor şi aparaturii 
utilizate, prelucrarea si interpretarea 
rezultatelor experimentale 

Caiet de laborator 
Evaluare orală 

20 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Corelarea compoziției, structurii și proprietăților unor clase de materiale supuse acțiunii unor 
procese termice și/sau termochimice. 

 
 
Data completării              Titular de curs,   Titular de laborator, 
25.septembrie.2017   șef lucrări dr. DUCU Cătălin șef lucrări dr. DUCU Cătălin  
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director departament A&T, 
29.septembrie.2017                                    conf.dr.ing. CLENCI Adrian 
   


