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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Arhitectura calculatoarelor
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr ing Haller Piroska
2.3 Titularul activităților practice: Șef lucr. Duka Adrian
2.4 Anul de studii: II+III

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 8
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 56
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 14
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 29
- tutorial: 4
- examinări: 6
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 69
3.9 Total ore pe semestru: 125
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Programarea calculatoarelor
4.2 de competențe:
-

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
On-site
Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector
Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile închise
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator
On-line
Studenții trebuie să aibă acces la un calculator dotat cu microfon, camera web și internet
Studenţii trebuie să aibă acces la platformele informatice ale universității (Blackboard, Teams, Office 365)
5.2 a activităților practice:
On-site
Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector
Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile închise
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator
On-line
Studenții trebuie să aibă acces la un calculator dotat cu microfon, camera web și internet
Studenţii trebuie să aibă acces la platformele informatice ale universității (Blackboard, Teams, Office 365)
Instalarea simulatorului Hardware Simulator din pachetul Nand2Tetris Software Suite

6. Competențe specifice acumulate
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

71/301

07/04/2022, 15:03

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Familiarizarea studenților cu funcţiile ce stau la baza proiectării şi implementării unui sistem de calcul.
7.2 Obiective specifice:
Evaluarea caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale componentelor hardware.
Evaluarea comparativă, inclusiv experimentală, a alternativelor de rezolvare, pentru optimizarea performanţelor.
Temele de laborator încurajează studenţii să proiecteze diferite componente hardware utilizând arii
reconfigurabile şi să dezvolte aplicaţii care vor accesa direct componentele hardware al unui microsistem.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 1
No

Tema

Metode de
predare

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

Capitolul I. Structura generală al calculatoarelor
Noţiunea de informaţie. Structura von Neumann al
Prelegerea,
calculatoarelor electronice. Structura generală al
problematizarea,
1
6
calculatoarelor secvenţiale studiate. Tipuri de date.
conversaţia,
Formatul instrucţiunilor. Moduri de adresare. Executarea explicaţia
instrucţiunilor.
Capitolul II. Modul de funcţionare al unităţii centrale de
Prelegerea,
prelucrare
problematizarea, Prezentarea unor
Structura generală a unităţii centrale. Organizarea
conversaţia,
probleme de
2 magistralelor interne. Proiectarea unităţilor aritmetice şi
6
explicaţia
proiectare,
logice.Unităţi aritmetice în virgulă flotantă. Exemple de
Problem Based compararea soluțiilor.
realizare al unităţii de control al unităţii centrale de
Learning (PBL).
prelucrare. Structuri pipeline.
Capitolul III. Organizarea memoriei
Prelegerea,
Rezolvarea unor
Memorii cu acces aleator. Memorii cu acces serial.
problematizarea,
probleme de
Posibilitatea extinderii capacităţii de adresare.
conversaţia,
3
proiectare. Verificarea 6
Organizarea şi alocarea memoriei operative. Memorii
explicaţia
pe parcurs a
virtuale organizate pe pagini. Memorii virtuale
Project Based
proiectelor individuale.
organizate pe segmente. Memorii cache.
Learning (PJBL).
Capitolul IV. Operaţii de intrare/ieşire
Prelegerea,
Rezolvarea unor
Comunicaţii prin magistrale locale. Semnale de dialog problematizarea,
probleme de
de tip handshake. Metode de determinare al priorităţilor conversaţia,
4
proiectare. Verificarea 6
în cazul cererilor simultane. Sitemul de întreruperi.
explicaţia
pe parcurs a
Transfer de date cu acces direct la memorie.
Project Based
proiectelor individuale.
Procesoare de intrare /ieşire. Comunicaţii la distanţă.
Learning.
Prelegerea,
Capitolul V. Compararea diferitelor arhitecturi
problematizarea,
Comparaţie între arhitecturile RISC şi CISC. Structura
Prezentarea diferitelor
conversaţia,
5 generală. Gestiunea memoriei. Multitasking şi protecţie.
arhitecturi,compararea 4
explicaţia
Suport pentru sisteme de operare. Indicatori de
soluțiilor, discuții.
Problem Based
performanţă.
Learning.
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
Patterson, D. A. and Hennessy, J. L., Computer Organization and Design ARM Edition: The Hardware Software
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Interface. Morgan kaufmann, 2016.
Nisan, N. and Schocken, S., The elements of computing systems: building a modern computer from first
principles. MIT press, 2008.
Shen, J. P. and Lipasti, M. H., Modern processor design: fundamentals of superscalar processors. Waveland
Press, 2013.
Bibliografie facultativă:
Duka Adrian, Genge Bela, Haller Piroska, Sisteme cu microprocesoare. Microcontrolerul PIC18F4455, editura
Universităţii Petru Maior, Tîrgu Mureş, 2013.
Donzellini, G., Oneto, L., Ponta, D., and Anguita, D., Introduction to Digital Systems Design, Springer, 2018.
Tanenbaum A., Austin T.: Structured computer organization, Prentice Hall, New Jersey, 2016.
Robu N.: Arhitectura calculatoarelor, Politehnica Timişoara, 2001.
Gorgan D., Sebestyen Gh.: Proiectarea calculatoarelor, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2008.
Baruch Z. F.: Structura sistemelor de calcul, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2004.

8.2 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Tema

Metode de predare

Prezentarea simulatorului Hardware Simulator din
Demonstratii practice,
pachetul Nand2Tetris Software Suite v.2.6
expunere folosind
Prezentarea generală a sintaxei limbajului HDL.
mijloace mutimedia,
Construirea porților logice elementare pe baza primitivei
prezentări, Rezolvare
Nand (And, Or, Not, Xor); Construirea unor circuite logice
aplicaţii practice împreună
combinaționale. Implementare în HDL, simulare, testare
cu studenţii
automată
Implementarea, simularea și testarea unor circuite logice
Activitate pe echipe de 3
elementare: multiplexoare, demultiplexoare, magistrale,
persoane
porți cu intrări și ieșiri multiple
PBL – Problem Based
Mux, DMux, Not16, And16, Or16, Mux16, Or8Way,
Learning
Mux4Way16, Mux8Way16, DMux4Way, DMux8Way
Implementarea, simularea și testarea unor circuite pentru Demonstratii practice,
realizarea operațiilor aritmetice: sumatorul de 2 biți,
expunere folosind
sumatorul de 3biți, sumator de numere întregi reprezentate mijloace mutimedia,
pe 16biți, circuit pentru scăderea numerelor întregi de 16 prezentări, Rezolvare
biți, circuit de incrementare pentru numere întregi
aplicaţii practice împreună
HalfAdder, FullAdder, Add16, Sub16, Inc16
cu studenţii
Demonstratii practice,
expunere folosind
Implementarea, simularea și testarea unității aritmetice și
mijloace mutimedia,
logice a sistemului de calcul Hack
prezentări, Rezolvare
ALU
aplicaţii practice împreună
cu studenţii
Proiectarea, implementarea și testarea unei unități
Activitate pe echipe de 3
aritmetice și logice capabile să execute următoarele funcții persoane
asupra unor operanzi întregi de 16 biți: Set, Clr, Add, Sub, PJBL – Project Based
And, Or, Xor, Not, Inc, Dec, Rol, Ror, Shl, Shr, BitSet,
Learning, Team Based
BitClr
Learning
Demonstratii practice,
Implementarea, simularea și testarea circuitelor de
expunere folosind
memorie: memoria de 1bit, registrul de 16biți, memoria
mijloace mutimedia,
RAM cu 8 locații de memorie de 16 biți
prezentări, Rezolvare
Bit, Register, RAM8
aplicaţii practice împreună
cu studenţii
Demonstratii practice,
Implementarea, simularea și testarea circuitelor de
expunere folosind
memorie: memorii RAM cu 64/512/4096/16384 locații de mijloace mutimedia,
memorie de 16 biți, numărătorul de program
prezentări, Rezolvare
RAM64, RAM512, RAM4K, RAM16K, PC
aplicaţii practice împreună
cu studenţii
Conectarea memoriilor la un microsistem cu specificații
Teme de proiectare
impuse: harta memoriei, determinarea adreselor de
individuale
început/sfârșit, determinarea semnalelor de selecție,
PJBL – Project Based
implementarea în HDL, simularea și testarea circuitelor
Learning
realizate
Programarea sistemului de calcul Hack
Demonstratii practice,
Prezentarea uneltelor CPU Emulator și Assembler din
expunere folosind
pachetul Nand2Tetris Software Suite v.2.6
mijloace mutimedia,
Prezentarea instrucțiunilor A și C. Utilizarea registrelor A, prezentări, Rezolvare
D, M.
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Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

-

-

2

Proiectare
Tema 1

2

-

-

2

-

-

2

Proiectare
Tema 2

4

-

-

2

-

-

2

Proiectare
Tema 3

2

-

2

-
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Diverse exerciții de familiarizare cu instrucțiunile și limbajul aplicaţii practice împreună
de programare în asamblare al sistemului de calcul Hack cu studenţii
Demonstratii practice,
Programarea sistemului de calcul Hack.
expunere folosind
Controlul execuției: implementarea deciziilor de tip if și al mijloace mutimedia,
10
2
buclelor de tip for, while. Adresarea indirectă și
prezentări, Rezolvare
implementarea tablourilor
aplicaţii practice împreună
cu studenţii
Test
Realizarea unui program practic 4.
Implementarea unui algoritm în limbajul de programare în
în asamblare conform
Test cu
11 asamblare al sistemului de calcul Hack pe baza unui set
2
unor cerințe individuale
durată de
de cerințe impus.
alocate.
timp
limitată.
Demonstratii practice,
expunere folosind
Implementarea, simularea și testarea unității centrale de mijloace mutimedia,
12
2
prelucrare a sistemului de calcul Hack CPU
prezentări, Rezolvare
aplicaţii practice împreună
cu studenţii
Demonstratii practice,
Implementarea, simularea și testarea a sistemului de
expunere folosind
calcul Hack. Asamblarea componentelor CPU, Memorie
mijloace mutimedia,
13
2
RAM, Memorie de instrucțiuni, Tastatura, Ecran pentru a prezentări, Rezolvare
construi sistemul de calcul Hack Computer
aplicaţii practice împreună
cu studenţii
Bibliografie
Bibliografie obligatorie
Noam Nisan, Shimon Schocken – The Elements of Computing Systems. Building a Modern Computer from First
Principles, The MIT Press, 2005
https://www.nand2tetris.org
Pedroni, V. A. Circuit design with VHDL. MIT press, 2020.
Bibliografie opțională
Duka A., Rusu M., Haller P.: Programarea interfeţelor în Labwindows, Indrumător de laborator, Universitatea
Petru Maior,2005.
Duka Adrian, Genge Bela, Haller Piroska, Sisteme cu microprocesoare. Microcontrolerul PIC18F4455, editura
Universităţii Petru Maior, Tîrgu Mureş, 2013.
Pong P. Chu, FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 Version, Wiley-Interscience, 2008.
Pong P. Chu , RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Wiley-IEEE
Press, 2006.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Reprezintă un curs de bază conform recomandării curiculei ACM și IEEE pentru studiile de informatică
industrială, oferind cunoștințele de bază despre funcționarea sistemelor de calcul.
Orice companie de profil cere însușirea acestor competențe, care permit învățarea continuă a noilor tehnologii și
utilizarea noilor componente hardware.
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme și calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Evaluare pe parcursul semestrului
Evaluarea cunoștințelor acumulate la curs
Teste parțiale constând din rezolvarea unor probleme specifice
de proiectare a componentelor sistemelor de calcul:
- conectarea memoriilor
- conectarea porturilor de intrare-ieșire și programarea
acestora
- în timpul Capacitatea de a proiecta circuite logice, de a implementa
activităţii componente hardware în HDL si de a rezolva corect sarcini de
practice
programare in limbaj de asamblare
- la curs

2 teste parțiale pe parcurs
constând din probleme de
proiectare individuală

40

4 teme lansate pe parcurs

40

Se va evalua corectitudinea proiectării/implementării unor
componente hardware/software prin testarea cu unelte
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specifice din suita sofwtware Nand2Tetris v2.6.
Temele evaluate sunt următoarele:
- circuite logice combinaționale în HDL
- Proiectarea și implementarea unei UAL
- Conectarea memoriilor
- Programarea sistemului Hack în limbaj de asamblare
Evaluare finală
- examen
Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la curs.
teoretic
Examen sumativ
20
Interpretarea rezultatelor.
final
- examen
practic
0
final
Standard minim de performanță:
Standard minim de performanță:
Îndeplinirea obligațiilor privind activitatea de laborator, (nota minim 5) și al evaluării pe parcursul semestrului la
curs (nota minim 5).
Cunoașterea componentelor de bază ale sistemelor de calcul
Capacitatea de a realiza o aplicație de conectare a memoriilor și de a determina corect semnalele de selecție
Capacitatea de a conecta și utiliza porturile de intrare-ieșire
Capacitatea de a realiza corect circuite HDL care trec cu succes testele de funcționare

11. Orar consultații studenți
Conf dr ing Haller Piroska

marti 11-13

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Teoria sistemelor (1)
2.2 Titularul activităților de curs: Șef l dr ing Oltean Stelian-Emilian
2.3 Titularul activităților practice: Șef l dr ing Oltean Stelian-Emilian
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 10
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 6
3.4 Total ore din planul de învățământ: 70
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 42
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 28
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 20
- tutorial: 6
- examinări: 6
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 80
3.9 Total ore pe semestru: 150
3.10 Număr de credite: 6

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Analiză matematică, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, Matematici speciale,
Fizică, Electrotehnică, Electronică
4.2 de competențe:
Utilizarea cunoştinţelor de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică,
electrică şi electronică în ingineria sistemelor; Utilizarea metodelor elementare de modelare și aplicațiilor de
simulare și analiză a proceselor

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă, calculator cu videoproiector. Tehnologii digitale. Bibliografie recomandată.
Studenţii se vor prezenta cu telefoanele mobile închise. Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.
5.2 a activităților practice:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă, calculator cu videoproiector. Tehnologii digitale. Studenții vor preda temele în
timpul stabilit de titular. Studenții vor prezenta înaintea începerii fiecărei ședințe de laborator un referat/conspect
al lucrării ce urmează a fi realizată. Îndrumător de laborator și bibliografia recomandată. Laborator cu calculatoare
și software Matlab/Octave pentru realizarea lucrărilor.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
• Disciplina prezintă conceptele fundamentale utilizate în descrierea semnalelor și sistemelor, respectiv metode
de analiză în domeniul timp și frecvență a sistemelor liniare invariante (continue și discrete) reprezentate prin
modele intrare-ieșire. Acestea constituie baza formării concepţiei sistemice şi a pregătirii teoretice a inginerului
automatist.
• The course presents aspects regarding the concepts of signals and systems, time and frequency domain
analysis methods of linear time invariant systems, (continuous time or discrete time) represented by input-output
models. These form the basis of the systemic design and the theoretical training of the automation engineer
7.2 Obiective specifice:
• Asimilarea cunoștințelor teoretice privind tehnicile de analiză a sistemelor dinamice reprezentate prin modele
matematice intrare-ieșire și obținerea deprinderilor de utilizare a tehnicilor asistate de calculator (de tip MatlabSimulink) pentru modelarea, simularea şi interpretarea sistemelor, respectiv rezolvarea problemelor specifice
• Assimilation of theoretical knowledge regarding the techniques of analysis of dynamic systems represented by
mathematical input-output models and obtaining the skills for studying, modeling and simulation of linear systems
and for solving the specific problems using specialized environments (Matlab-Simulink)

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 1
No

1

2

3

4

Metode de
Observații
predare
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
ajutorul
online se
Consideraţii generale privind teoria sistemelor/Systems
schemelor şi
utilizeaza
theory: preliminaries; Introductory aspects.
relaţiilor scrise pe tehnologii
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Conceptul de semnal/The concept of signal.
ajutorul
online se
Semnale deterministe şi stocastice. Clasificarea semnalelor. schemelor şi
utilizeaza
Semnale elementare. Operaţii elementare cu semnale.
relaţiilor scrise pe tehnologii
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Metode de transformare a semnalelor/Transform methods
ajutorul
online se
applied to signals. Transformata Fourier continuă şi
schemelor şi
utilizeaza
discretă. Transformata Laplace. Proprietăţi. Transformata Z,
relaţiilor scrise pe tehnologii
proprietăţi. Transformări inverse. Eșantionarea semnalelor
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Descrierea sistemelor fizice prin modele intrare-ieșire/Input- Prelegere
pentru activitate
Tema

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Corelare Nr
cu ICS ore

-

2

-

2

-

4

-

2
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output mathematical models of
physical systems. Modele matematice în domeniul timp și în
domeniul operațional. Funcția de transfer. Algebra funcțiilor
de transfer

clasică, cu
online se
explicaţii şi
utilizeaza
descrieri cu
tehnologii
ajutorul
digitale
schemelor şi
relaţiilor scrise pe
tablă. Expunere
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Răspunsul sistemelor dinamice SLI folosind modele
ajutorul
online se
5 matematice intrare-ieșire/Response of dynamic LTI systems schemelor şi
utilizeaza
4
to standard input signals using input-output models.
relaţiilor scrise pe tehnologii
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Discretizarea sistemelor continue reprezentate
ajutorul
online se
6 prin modele matematice intrare-ieșire/Discretization of
schemelor şi
utilizeaza
2
continuous time systems. Input-output models.
relaţiilor scrise pe tehnologii
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Studiul sistemelor SLI în frecvență/The study of
ajutorul
online se
7 LTI systems in frequency domain. Caracteristici de frecvenţe. schemelor şi
utilizeaza
4
Diagrama Nyquist. Diagrama Bode.
relaţiilor scrise pe tehnologii
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Stabilitatea sistemelor. Criterii algebrice/Systems stability.
ajutorul
online se
Algebraic criteria Clasificări. Stabilitatea BIBO. Criterii de
8
schemelor şi
utilizeaza
4
stabilitate algebrice în cazul sistemelor continue şi în cazul
relaţiilor scrise pe tehnologii
sistemelor discrete.
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Prelegere
clasică, cu
explicaţii şi
descrieri cu
pentru activitate
Studiul stabilităţii sistemelor cu ajutorul criteriilor
ajutorul
online se
9 grafice/Systems stability. Graphical criteria Criteriul Nyquist. schemelor şi
utilizeaza
4
Criteriul Bode. Metoda locului rădăcinilor
relaţiilor scrise pe tehnologii
tablă. Expunere digitale
cu
videoproiector.
Discuţii.
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. S.E. Oltean, Teoria sistemelor. Curs, vol I și II, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, 2009
2. Oltean, S.E., Teoria sistemelor. Studiul sistemelor reprezentate prin modele matematice intrare-stare-ieșire, Ed.
Universității „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, 2013
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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3. L. Marton, Teoria sistemelor, Notite de curs, Universitatea Tehnică din Tg. Mureş, 1997
4. B. P. Lathi, Roger Green, Signal Processing and Linear Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, 2021
5. B.P. Lathi, Roger Green, Linear Systems and Signals, 3rd Edition, Oxford University Press, 2017
Bibliografie opțională:
6. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th Edition, Pearson India, 2015
7. Richard Dorf, Robert Bishop, Modern Control Systems, 13th Edition, Pearson, 2016
8. V. Ionescu, Teoria sistemelor, vol1. sisteme liniare, Ed. Didactică şi pedagocică, Bucureşti, 1985
9. Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve A. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, 4th edition, Pearson PH,
2008
10. João P. Hespanha, Linear Systems Theory: Second Edition 2nd Edition, Princeton University Press, 2018
11. T. Coloşi, Elemente de teoria sistemelor şi reglaj automat, Ed. Politehnică Cluj Napoca, 1981
12. J. Dorsey, Continous and discrete control systems, McGraw-Hill, 2002
13. C. Phillips, R. Harbor, Feedback control systems, Prentice-Hall, 2000
14. B.C. Kuo, Automatic Control systems, John Wiley, New York, 2003

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 1
No

Tema

Metode de predare

Problem Based
Learning (PBL)
1 Semnale. Operaţii elementare cu semnale
Discutii. Rezolvari
si problematizare
Problem Based
Reprezentarea sistemelor cu modele intrareLearning (PBL)
2
ieşire. Algebra funcţiilor de transfer.
Discutii. Rezolvari
si problematizare
Problem Based
Răspunsul sistemelor LTI continue si discrete în Learning (PBL)
3
domeniul timp la diferite semnale de intrare.
Discutii. Rezolvari
si problematizare
4 Testare intermediara

Test de verificare

Modele intrare-ieşire discrete. Metode de
5
discretizare.

6

Răspunsul sistemelor în frecvenţă. Metode
grafice de studiu a stabilității

7 Criterii algebrice de stabilitate
8 Testare intermediara

Problem Based
Learning (PBL)
Discutii. Rezolvari
si problematizare
Problem Based
Learning (PBL)
Discutii. Rezolvari
si problematizare
Problem Based
Learning (PBL)
Discutii. Rezolvari
si problematizare
Test de verificare

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

2

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

2

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

2

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

1

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

2

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

2

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

2

pentru activitate online se
utilizeaza tehnologii digitale

1

Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. S.E. Oltean, Teoria sistemelor. Curs, vol I și II, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, 2009
2. L. Marton, Teoria sistemelor, Notite de curs, Universitatea Tehnică din Tg. Mureş, 1997
3. B. P. Lathi, Roger Green, Signal Processing and Linear Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, 2021
4. B.P. Lathi, Roger Green, Linear Systems and Signals, 3rd Edition, Oxford University Press, 2017
Bibliografie opțională:
5. Richard Dorf, Robert Bishop, Modern Control Systems, 13th Edition, Pearson, 2016
6. Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve A. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, 4th edition, Pearson PH,
2008
7. J. Dorsey, Continous and discrete control systems, McGraw-Hill, 2002
8. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th Edition, Pearson India, 2015

8.3 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No
1

Tema
Protecția muncii. Aspecte organizatorice.
Introducere

Metode de predare
Expunere. Discuții

2 Prezentarea semnalelor în mediul Matlab. Proceduri Expunere. Discuții.
grafice.
Rezolvări. Aplicații
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Corelare Nr
cu ICS ore

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale
pentru activitate
online se utilizează
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2
79/301

07/04/2022, 15:03

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

ț

tehnologii digitale

Problem Based
Learning (PBL)
Discuții. Rezolvări și
problematizare.

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

Expunere. Discuții.
Rezolvări. Aplicații

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

4

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

Expunere. Discuții.
Rezolvări. Aplicații

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

10 Metode de stabilitate Nyquist şi Bode

Problem Based
Learning (PBL)
Discuții. Rezolvări și
problematizare.

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale

2

11 Criterii algebrice de stabilitate

Expunere. Discuții.
Rezolvări. Aplicații

3 Semnale. Operații elementare cu semnale

4

Studiul operației de convoluție. Transformata
Fourier

Problem Based
Learning (PBL)
Discuții. Rezolvări și
problematizare.
Problem Based
Modele intrare-ieşire discrete. Metode de
Learning (PBL)
6 discretizare. Reprezentarea sistemelor discrete cu
Discuții. Rezolvări și
modele intrare-ieșire. Algebra funcțiilor de transfer
problematizare.
Problem Based
Răspunsul sistemelor LTI continue în domeniul timp Learning (PBL)
7
la diferite semnale de intrare
Discuții. Rezolvări și
problematizare.
Problem Based
Răspunsul sistemelor LTI discrete în domeniul timp Learning (PBL)
8
la diferite semnale de intrare
Discuții. Rezolvări și
problematizare.
Reprezentarea sistemelor continue cu modele
5
intrare-ieșire. Algebra funcțiilor de transfer

9

Răspunsul sistemelor în domeniul frecvenței.
Diagramele Nyquist și Bode

12 Metoda de stabilitate cu locul rădăcinilor
13 Colocviu de laborator

pentru activitate
online se utilizează tehnologii digitale
pentru activitate
Expunere. Discuții.
online se utilizează Rezolvări. Aplicații
tehnologii digitale
Verificare finală prin
pentru activitate
test a cunoștințelor
online se utilizează dobândite la laborator. tehnologii digitale

2
2
2

Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. S.E. Oltean, Teoria sistemelor. Curs, vol. I și II, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, 2009
2. K. Gyorgy, L.F. Márton, Teoria sistemelor. Lucrări de laborator, Universitatea “Petru Maior “ Târgu-Mureș, 2007
3. B. P. Lathi, Roger Green, Signal Processing and Linear Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, 2021
4. B.P. Lathi, Roger Green, Linear Systems and Signals, 3rd Edition, Oxford University Press, 2017
Bibliografie opțională:
5. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th Edition, Pearson India, 2015
6. Richard Dorf, Robert Bishop, Modern Control Systems, 13th Edition, Pearson, 2016
7. L. Marton, Matlab, vol. 1, Universitatea Tehnică din Tg. Mureș, 1995
8. C. Popovici, Analiză numerică cu Matlab, Casa de Editură Venus, Iași, 2007
9. M. Ghinea, V. Firețeanu, Matlab. Calcul numeric. Grafică. Aplicații, Teora, 2003.
10. Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve A. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, 4th edition, Pearson
Prentice Hall, 2008
11. Benjamin Kuo, Matlab Tools for Control System Analysis and Design, 1995
12. Hespanha, Joao P., Linear Systems Theory, Princeton Univ. Press, 2009

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: proiectării, analizei și sintezei
sistemelor; realizării de aplicații de conducere sau software și de echipamente de proces, respectiv cercetării în
domeniul sistemelor automate.
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Asistent de cercetare în automatică – 215240; Inginer de cercetare în
automatică – 215239; Cercetător în automatică – 215238; Inginer automatist – 215202, Proiectant inginer de
sisteme şi calculatoare – 214419, Inginer de cercetare in echipamente de proces – 214461

10. Evaluare
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
Evaluare formativă intermediară a cunoștințelor teoretice aplicate la
- la curs seminar prin răspunsuri cu interpretări și rezolvare de probleme
specifice TSI
- în timpul Evaluare formativă intermediară a temelor de laborator propuse (prin
activităţii aplicații de simulare și interpretare), un test grilă final de verificare a
practice utilizării principalelor funcții Matlab + activitate de laborator
Evaluare finală
- examen
Cunoașterea conceptelor fundamentale prezentate la curs și
teoretic
aplicarea principalelor metode de analiză și sinteză a sistemelor.
final
- examen
practic
final
Standard minim de performanță:
- prezența obligatorie la testare intermediară;
- rezolvarea tuturor temelor de laborator și a testului grilă;
- minimum nota 5 activitate laborator;
- minimum nota 5 activitate curs/seminar;
- minimum nota 5 examen sumativ.

Pondere
din nota
finală

2 teste pentru verificare
intermediară

35

4-5 teme de laborator,
1 test grilă, activitate
specifica de laborator

35

Examen sumativ

30

-

0

11. Orar consultații studenți
Șef l dr ing Oltean Stelian-Emilian

Miercuri, 14-16

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Logică computațională
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr Horváth Alexandru
2.3 Titularul activităților practice: Finta Bela
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Opt

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 8
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 56
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 5
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 5
- tutorial: 5
- examinări: 2
- alte activități: 3
3.8 Total ore de studiu individual: 30
3.9 Total ore pe semestru: 86
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
4.2 de competențe:
Programare întrun limbaj de programare evoluat

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Studenţii se vor prezenta la cursuri cu telefoanele mobile închise
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs
5.2 a activităților practice:
Software specific - Matlab

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

82/301

07/04/2022, 15:03

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Studentii insusesc notiunile de baza ale logicii computaţionale, pe care le pot utiliza şi la alte discipline
7.2 Obiective specifice:
• cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice logicii computaţionale
• explicarea şi interpretarea unor idei şi teorii în logica computaţională
• aplicaţii teoretice şi practice ale logicii computaţionale

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 1
No

Tema

Metode de predare Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

PbBL. Prezentarea,
Capitolul I. Bazele aritmetice ale sistemelor de calcul. Sisteme de problematizarea,
1
x
x
numeraţie
conversaţia,
explicaţia
PbBL. Prezentarea,
Capitolul II Teoria naivă (intuitivă) a mulţimilor. Noţiunea de
problematizarea,
2
x
x
mulţime. Algebra mulţimilor. Pereche ordonată. Produs cartezian. conversaţia,
explicaţ
PbBL. Prezentarea,
Capitolul III. Corespondenţe şi relaţii binare. Relaţii de
problematizarea,
3
x
x
echivalenţă şi partiţii. Relaţii de ordine. Funcţii.
conversaţia,
explicaţ
PbBL. Prezentarea,
problematizarea,
4 Capitolul IV Logică matematică. Noţiuni de logică. Cuantificatori.
x
x
conversaţia,
explicaţ
Capitolul V. Structuri algebrice implicate în logica computaţională. PbBL. Prezentarea,
Latici şi omomorfisme de latici. Latici distributive. Algebră
problematizarea,
5
x
x
booleană. Inel boolean. Legătura dintre algebra booleană şi inelul conversaţia,
boolean.
explicaţ
Capitolul VI. Sisteme de rescriere. Elemente de teoria tipurilor.
PbBL. Prezentarea,
Funcții recursive. Demonstrarea automată a teoremelor pe
problematizarea,
6
x
x
calculator. Sisteme computaționale de formalizare a matematicii conversaţia,
Sistemul Coq. Contribuția lui Voevodski.
explicaţ
Bibliografie
Bibliografie.
Bibliografie obligatorie:
1. M. Cocan, B. Pop, Logică computaţională, Editura Albastră, 2006, Cluj-Napoca
Bibliografie opțională.
2. F. M. Boian, De la aritmetică la calculatoare, Presa Universitară Clujeană, 1966, Cluj-Napoca
3. D. Green, Modern logic design, Addison-Wesley Publishing Company, 1994
4. R. P. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics, an applied introduction, Addison-Wesley Publishing
Company, 1994
5. Lawrence C. Paulson, Computational Logic, Its Origins and Applications, https://arxiv.org/abs/1712.04375,
2018.

2

4

4

4

6

8

8.2 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No
1
2
3
4
5

Tema
Bazele aritmetice ale sistemelor de
calcul. Probleme.

Metode de predare

PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii
împreună cu studenţii
PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii
Teoria naivă (intuitivă) a mulţimilor.
împreună cu studenţii
PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii
Corespondenţe şi relaţii binare.
împreună cu studenţii
PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii
Logică matematică
împreună cu studenţii
Structuri algebrice implicate în logica PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Observații
1
laborator
1
laborator
1
laborator
1
laborator
1

Corelare Nr
cu ICS ore
-

2

-

2

-

2

-

2

-

2
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computaţională

împreună cu studenţii
PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii
împreună cu studenţii
PbBL. Rezolvare de probleme şi exerciţii
împreună cu studenţii

6 Algoritmi de sortare
7 Tehnici de programare

laborator
1
laborator
1
laborator

2
2

Bibliografie
Bibliografie.
Bibliografie obligatorie:
1. M. Cocan, B. Pop, Logică computaţională, Editura Albastră, 2006, Cluj-Napoca
2. F.M. Boian, De la aritmetică la calculatoare, Presa Universitară Clujeană, 1966, Cluj-Napoca
Bibliografie opțională:
3. D. Green, Modern logic design, Addison-Wesley Publishing Company, 1994
4. R. P. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics, an applied introduction, Addison-Wesley Publishing
Company, 1994
5. Lawrence C. Paulson, Computational Logic, Its Origins and Applications, https://arxiv.org/abs/1712.04375,
2018.

8.3 Conținutul orelor de proiect, semestrul 1
No

Tema

Metode de predare

Rezolvarea unor problemele de logică și geometrie
computationala. Implementarea unor algoritmi din
1
teoria numerelor (Alg. Euclid, Gauss etc)
Implementarea unor algoritmi genetici.

Observații

6 sedinte de
PbBL. PjBL. Expunere,
proiect + 1
problematizare,
sedinta de
discutii. Programare
evaluare a
pe calculator.
proiectelor

Corelare Nr
cu ICS ore
x

14

Bibliografie
Bibliografie.
Bibliografie obligatorie:
1. M. Cocan, B. Pop, Logică computaţională, Editura Albastră, 2006, Cluj-Napoca
2. F.M. Boian, De la aritmetică la calculatoare, Presa Universitară Clujeană, 1966, Cluj-Napoca
Bibliografie opțională:
3. D. Green, Modern logic design, Addison-Wesley Publishing Company, 1994
4. R. P. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics, an applied introduction, Addison-Wesley Publishing
Company, 1994
5. Lawrence C. Paulson, Computational Logic, Its Origins and Applications, https://arxiv.org/abs/1712.04375,
2018.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Standarde ocupaționale/Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip activitate

Pondere
Metode de
din nota
evaluare
finală

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs
x
- în timpul
Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la curs şi la seminar.
activităţii practice Capacitatea de a rezolva probleme şi exerciţii
Evaluare finală
- examen teoretic
Cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor fundamentale.
final
Evaluarea unei aplicatii individuale (proiect)
Proiectul va fi evaluat prin sustinere orala si verificarea functionarii
- examen practic
aplicatiei.
final
Evaluarea proiectului este conditionata de obtinerea unei note de
trecere la evaluarea lucrarilor de laborator
Standard minim de performanță:
• Utilizarea noţiunilor şi conceptelor fundamentale
• Rezolvarea problemelor şi exerciţiilor de bază.
Criteriu pentru admitere la examen: nota minimă 5 pe evaluarea din timpul anului.

x
Probă
scrisă.

0
30

Probă
scrisă.

30

Probă
practică.

40

11. Orar consultații studenți
Conf dr Horváth Alexandru
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Sisteme dinamice cu evenimente discrete
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr ing Gligor Adrian
2.3 Titularul activităților practice: Conf dr ing Gligor Adrian
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Opt

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 8
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 56
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 18.000
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 16.000
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 20.000
- tutorial: 7.000
- examinări: 4.000
- alte activități: 4.000
3.8 Total ore de studiu individual: 69.000
3.9 Total ore pe semestru: 125.000
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare.
4.2 de competențe:
-

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă, respectiv se recomandă existența unor sisteme multimedia de
prezentare(hardware și software adecvat pentru prezentările față în față sau soluție de videoconferință specifică
pentru activitatea de predare on-line). Studenții se vor prezenta la prelegeri, laboratoare cu dispozitivele mobile
închise. Se solicită studenților să fie punctuali atât la curs cât și seminar/laborator.
5.2 a activităților practice:
Software specific – Matlab/Simulink (Biblioteca StateFlow), Python (cu bibliotecile: Snakes, Graphviz, Numpy,
Opencv), Graphviz și Platform Independent Petri net Editor (PIPE).
Termenele predării lucrărilor individuale sunt stabilite de titular de comun acord cu studenții. În cadrul evaluării
lucrărilor individuale se apreciază predarea la termen a acestora. Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor
individuale, vor fi scăzute 2 puncte din punctajul final.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Familiarizarea studenților și asigurarea deprinderilor necesare modelării, simulării și analizei comportamentului
sistemelor dinamice cu evenimente discrete.
7.2 Obiective specifice:
Aprofundarea cunoștințelor și conceptelor fundamentale și specifice sistemelor cu evenimente discrete, și acelor
mai relevante aspecte privind utilizarea formalismului rețelelor Petri în modelarea, simularea și analiza sistemelor
cu evenimente discrete.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 1
No

1

2

3

4

5

Tema

Metode de predare

Prelegere cu explicații și exemple,
descrieri, demonstrații teoretice și practice
cu ajutorul relațiilor matematice, a
Noțiuni generale privind sistemele cu diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă
evenimente discrete. / General
sau prezentați în sistem multimedia.
concepts about discrete events
Discuții pornind de la scenarii predefinite,
systems.
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
apelând la abordarea de învățare bazată
pe problemă (Problem-based Learning PBL).
Prelegere cu explicații și exemple,
descrieri, demonstrații teoretice și practice
cu ajutorul relațiilor matematice, a
Studiul sistemelor cu
diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă
evenimentediscrete/ Study f the
sau prezentați în sistem multimedia.
discrete eventssystems. Modele,
Discuții pornind de la scenarii predefinite,
tehnici.Exemplificare.
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
apelând la abordarea de învățare bazată
pe problemă (Problem-based Learning PBL).
Prelegere cu explicații și exemple,
descrieri, demonstrații teoretice și practice
cu ajutorul relațiilor matematice, a
diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă
Rețele Petri netemporizate/
sau prezentați în sistem multimedia.
UntimedPetri nets. Definiții,
Discuții pornind de la scenarii predefinite,
Conceptespecifice.
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
apelând la abordarea de învățare bazată
pe problemă (Problem-based Learning PBL).
Prelegere cu explicații și exemple,
descrieri, demonstrații teoretice și practice
cu ajutorul relațiilor matematice, a
Modelarea cu rețele Petri a sistemelor diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă
cu evenimente discrete / Petri Nets
sau prezentați în sistem multimedia.
based modeling of discrete events
Discuții pornind de la scenarii predefinite,
systems. Studii de caz.
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
apelând la abordarea de învățare bazată
pe problemă (Problem-based Learning PBL).
Proprietăți comportamentale ale
Prelegere cu explicații și exemple,
rețelelor Petri netemporizate
descrieri, demonstrații teoretice și practice

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Observații
Studenții
dispun de
suport decurs
în format
electronic și
materiale
ajutătoare pe
platforma
LMS a
Universității.
Studenții
dispun de
suport decurs
în format
electronic și
materiale
ajutătoare pe
platforma
LMS a
Universității.
Studenții
dispun de
suport decurs
în format
electronic și
materiale
ajutătoare pe
platforma
LMS a
Universității.
Studenții
dispun de
suport decurs
în format
electronic și
materiale
ajutătoare pe
platforma
LMS a
Universității.
Studenții
dispun de

Corelare Nr
cu ICS ore

-

2

-

4

-

4

-

4

-

4
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/Behavioral properties of untimed Petri
Nets Definirea proprietăților
comportamentale. Situație de impas.
Arbori și grafuri de
acoperire/accesibilitate. Ecuația de
stare. Proprietăți aferente rețelelor ce
fac parte din anumite subclase de
rețele Petri ordinare.

cu ajutorul relațiilor matematice, a
suport decurs
diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă în format
sau prezentați în sistem multimedia.
electronic și
Discuții pornind de la scenarii predefinite, materiale
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
ajutătoare pe
apelând la abordarea de învățare bazată platforma
pe problemă (Problem-based Learning - LMS a
PBL).
Universității.
Prelegere cu explicații și exemple,
Studenții
descrieri, demonstrații teoretice și practice dispun de
cu ajutorul relațiilor matematice, a
suport decurs
Tehnici generale de analiza a
diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă în format
proprietăților comportamentale
sau prezentați în sistem multimedia.
electronic și
6
4
/General techniques for behavioral
Discuții pornind de la scenarii predefinite, materiale
properties analysis
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
ajutătoare pe
apelând la abordarea de învățare bazată platforma
pe problemă (Problem-based Learning - LMS a
PBL).
Universității.
Prelegere cu explicații și exemple,
Studenții
descrieri, demonstrații teoretice și practice dispun de
cu ajutorul relațiilor matematice, a
suport decurs
diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă în format
Tehnici de sinteza a rețelelor Petri
sau prezentați în sistem multimedia.
electronic și
7 /Synthesis Techniques based on Petri
4
Discuții pornind de la scenarii predefinite, materiale
Nets.
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
ajutătoare pe
apelând la abordarea de învățare bazată platforma
pe problemă (Problem-based Learning - LMS a
PBL).
Universității.
Prelegere cu explicații și exemple,
Studenții
descrieri, demonstrații teoretice și practice dispun de
cu ajutorul relațiilor matematice, a
suport decurs
diagramelor, a algoritmilor expuși pe tablă în format
Exemplificare privind utilizarea
sau prezentați în sistem multimedia.
electronic și
8 rețelelor Petri /Examples of using Petri
2
Discuții pornind de la scenarii predefinite, materiale
Nets.
vizându-se aprofundarea cunoștințelor
ajutătoare pe
apelând la abordarea de învățare bazată platforma
pe problemă (Problem-based Learning - LMS a
PBL).
Universității.
Bibliografie
[1] Gligor A., Sisteme dinamice cu evenimente discrete, notițe de curs, UMFST GEP, 2020 (Format electronic)
Resurse recomandate
[2] Pastravanu O., Matcovschi M., Mahulea C., Aplicații ale rețelelor Petri in studierea sistemelor cu evenimente
discrete, Ed. Gh. Asachi, Iași, 2002
[3] Reisig, W. Petri nets: An introduction, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1985 004/ R 42 (III 14492 REI) (3)
[4] Zimmermann, A., Stochastic discrete event systems: modeling, evaluation, applications, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2008
[5] Leca, M., Sisteme cu evenimente discrete în energetică, Aplicații ale formalismului rețelelor Petri, Ed. PIM,
Iași, 2008
[6] van Schuppen, J. H., Silva, M., Seatzu, C. Control of discrete-event systems-Automata and Petri Net
perspectives. Lect. Notes Control Inf. Sci, 319-340, 2013.
[7] Matcovsschi, M.-H., Mahulea C., Pastravanu O., Learning about Petri Net Toolbox For Use with MATLAB,
Version 2.1, Technical Univ „Gh. Asachi” of Iași, 2005,
[8] Wainer, G. A., Discrete-Event Modeling and Simulation: A Practitioner's Approach, CRC Press, 2017.

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 1
No

Tema

1

Analiza comparativă dintre sistemele dinamice cu stări
continue și cele cu stări discrete

2

Modelarea unor sisteme cu evenimente discrete simple
apelând la formalismul rețelelor Petri

3

Modelarea unor sisteme consacrate cu ajutorul rețelelor
Petri.

4 Studiul evoluției marcajului cu ajutorul ecuației de stare.

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Metode de predare

Observații

Expunere, conversație,
problematizare, modelare și validare în sistem PBL.
Expunere, conversație,
problematizare, modelare și validare în sistem PBL.
Expunere, conversație,
problematizare, modelare și validare în sistem PBL.
Expunere, conversație,
problematizare, modelare și validare în sistem PBL.

Corelare Nr
cu ICS ore
-

2

-

2

-

2

-

2
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5 Analiza proprietăților comportamentale aferente unui
SDED modelat prin formalismul rețelelor Petri.
Construcția grafului de accesibilitate și a arborelui de
acoperire.
6

Modelarea și analiza funcționării unei linii flexibile de
fabricație cu celulă robotică

7

Sinteza comenzii într-un sistem flexibilă de fabricație ce
utilizează soluții specifice Industry 4.0

Expunere, conversație,
problematizare, modelare și
validare în sistem PBL.
Expunere, conversație,
problematizare, modelare și validare în sistem PBL.
Expunere, conversație,
problematizare, modelare și validare în sistem PBL.

-

2

-

2

-

2

Bibliografie
Pastravanu O., Matcovschi M., Mahulea C., Aplicații ale rețelelor Petri in studierea sistemelor cu evenimente
discrete, Ed. Gh. Asachi, Iași, 2002
an Schuppen, J. H., Silva, M., & Seatzu, C. Control of discrete-event systems-Automata and Petri Net
perspectives. Lect. Notes Control Inf. Sci, 319-340, 2013.
Huang Bo, Zhou MengChu, Supervisory Control and Scheduling of Resource Allocation Systems: Reachability
Graph Perspective, IEEE Press Series on Systems Science and Engineering, Wiley-IEEE Press, 2020

8.3 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No

Tema

Metode de predare

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

Expunere, discuții,
După finalizarea lucrării se
Prezentarea uneltelor de modelare
implementare, testare/verificare pregătește un referat care
1 și simulare a sistemelor dinamice
2
funcționare aplicații dezvoltate și se trimite cu ajutorul
cu evenimente discrete.
validare rezultate în sistem TBL. platformei LMS curente.
Expunere, discuții,
După finalizarea lucrării se
Modelarea sistemelor dinamice cu
implementare, testare/verificare pregătește un referat care
2 evenimente discrete cu ajutorul
2
funcționare aplicații dezvoltate și se trimite cu ajutorul
rețelelor Petri în Python
validare rezultate în sistem TBL. platformei LMS curente.
Simularea sistemelor dinamice cu
Expunere, discuții,
După finalizarea lucrării se
evenimente discrete și
implementare, testare/verificare pregătește un referat care
3 reprezentarea grafică a evoluției
2
funcționare aplicații dezvoltate și se trimite cu ajutorul
marcajului cu ajutorul bibliotecii
validare rezultate în sistem TBL. platformei LMS curente.
Snakes
Expunere, discuții,
După finalizarea lucrării se
Modelarea sistemelor cu o resursă implementare, testare/verificare pregătește un referat care
4
2
partajată.
funcționare aplicații dezvoltate și se trimite cu ajutorul
validare rezultate în sistem TBL. platformei LMS curente.
Expunere, discuții,
După finalizarea lucrării se
Modelarea sistemelor cu resurse
implementare, testare/verificare pregătește un referat care
5
2
partajate multiple.
funcționare aplicații dezvoltate și se trimite cu ajutorul
validare rezultate în sistem TBL. platformei LMS curente.
Expunere, discuții,
După finalizarea lucrării se
Detecția fenomenului de deadlock
implementare, testare/verificare pregătește un referat care
6 cu ajutorul grafului de accesibilitate
2
funcționare aplicații dezvoltate și se trimite cu ajutorul
utilizând biblioteca Snakes
validare rezultate în sistem TBL. platformei LMS curente.
Expunere, discuții,
Tema de evaluare este
implementare, testare/verificare individuală iar rezolvarea
7 Evaluare și recuperări.
2
funcționare aplicație propusă în acesteia trebuie încărcată
sistem TBL.
pe platforma LMS.
Bibliografie
[1] Gligor A., Caiet de lucrări practice la disciplina 'Sisteme dinamice cu evenimente discrete', UMFST GEP,2020
(format electronic);
Resurse suplimentare
[2] Pommereau F., SNAKES: a flexible high-level Petri nets library. Proceedings of PETRI NETS'15. LNCS
9115,Springer 2015.
[3] Pommereau F., Quickly prototyping Petri nets tools with SNAKES. Petri net newsletter, October 2008.
[4] Matcovsschi, M.-H., Mahulea C., Pastravanu O., Learning about Petri Net Toolbox For Use with
MATLAB,Version 2.1, Technical Univ „Gh. Asachi” of Iași, 2005.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematica cursului și aplicațiilor de laborator sunt concepute astfel încât să asigure studenților cunoștințele de
bază privind analiza, modelarea și evaluarea sistemelor cu evenimente discrete în general, iar în particular,
aprofundarea unor tehnici de investigare extrem de puternice privind comportarea unor sisteme caracterizate prin
resurse cu acces limitat ce se regăsesc în numeroase cazuri practice din domeniile: producerii energiei
electrice (CTE Iernut), chimic (Azomureș), prelucrării gazelor naturale (Romgaz), prelucrării lemnului (Prolemn),
automatizărilor industriale (Emerson, Bosch, Continental). În vederea stabilirii conținuturilor, alegerii metodelor de
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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predare/învățare titularii disciplinei organizează periodic întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic din
domeniu pentru identificarea nevoilor și angajatorilor din și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor
instituții de învățământ superior.
Standarde ocupaționale /Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si
calculatoare215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Evaluare pe parcursul semestrului
Demonstrarea înțelegerii noțiunilor și
conceptelor prezentate, incluzând
- la curs
Test cu întrebări tip grilă.
25
capacitatea de a analiza, modela, simula și
evalua un sistem cu evenimente discrete.
- în
Verificarea și evaluarea pe parcurs a
timpul
Prezentarea aplicațiilor și referatelor obligatorii
aplicațiilor, rezultatelor și referatelor
25
activităţii și opționale.
individuale propuse.
practice
Evaluare finală
Cunoașterea noțiunilor și
Evaluare sumativă mixtă sub formă de test
examen conceptelorfundamentale.
grilă cu răspunsuri de tip adevărat/fals, cu
25
teoretic Capacitatea de a analiza, modela, simula
complement multiplu și redacțională în cazul
final
șievalua un sistem cu evenimente discrete.
subiectelor tip problemă.
Capacitatea de modelare, simulare și
examen identificare a proprietăților unui sistem dinamic Expunere și discuții asupra modului de
25
practic cu evenimente discrete utilizând uneltele
rezolvare a temei practice propuse.
final
propuse în cadrul laboratorului.
Standard minim de performanță:
Standard minim de performanță: Cunoașterea specificului comportării sistemelor cu evenimente discrete.
Înțelegerea conceptelor specifice sistemelor cu stări discrete pilotate de evenimente
Familiarizarea cu cele mai reprezentative modele și tehnici utilizate în studierea sistemelor cu evenimente
discrete tipice
Cunoașterea unor structuri tipice utilizate în modelarea cu rețele Petri
Cunoașterea unor tehnici de analiză a viabilității, siguranței, accesibilității și a proprietăților structurale.
Cunoașterea unor tehnici de sinteză (ascendentă, descendentă, hibridă) și proiectarea structurilor de conducere
pentru sistemele cu evenimente discrete.
Criteriu de participare la evaluarea finală: efectuarea practică a tuturor lucrărilor de laborator.
Criteriu minim de promovare: obținerea a cel puțin 50% din punctajul aferent fiecărui criteriu de evaluare
(evaluare teoretică și practică pe parcursul semestrului, respectiv la evaluarea finală)

11. Orar consultații studenți
Conf dr ing Gligor Adrian

Săptămânal, în zilele de vineri între orele 10-12.

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

90/301

07/04/2022, 15:03

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Măsurări și traductoare
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr ing Ágoston Katalin
2.3 Titularul activităților practice: conf.dr.ing.Agoston Katalin
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 10
3.2 din care curs: 6
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 70
3.5 din care curs: 42
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 25
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 15
- tutorial: 5
- examinări: 2
- alte activități: 2
3.8 Total ore de studiu individual: 69
3.9 Total ore pe semestru: 139
3.10 Număr de credite: 6

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Cunoștințe de fizică și electrotehnică
4.2 de competențe:
Citirea instrumentelor utilizate în laborator

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector • Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare
cu telefoanele mobile închise • Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator
5.2 a activităților practice:
Termenul de predare a lucrărilor este stabilit de titular. Nu se acceptă întârziere sau amânare decât în condiții
bine întemeiate. predarea cu întârziere a referatelor de laborator se va depuncta cu 0.5puncte/ziîntârziere.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Disciplina are ca obiect de studiu problemele fundamentale ale ştiinţei măsurării mărimilor electrice şi neelectrice,
prezentarea erorilor de măsurare şi metodelor de măsurare. Se prezintă structura şi funcţionarea aparatelor
analogice şi numerice. Se tratează metodele pentru măsurarea tensiunilor, curenţilor, a puterii, a energiei, a
elementelor de circuit. În partea de traductoare se prezintă câteva dintre cele mai importante traductoare pentru
mărimi neelectrice, principii de funcţionare, parametrii traductoarelor.
7.2 Obiective specifice:
Familiarizarea şi utilizarea instrumentelor numerice, osciloscoape, determinarea erorilor de măsurare, studiul
funcţionării convertoarelor de măsură, măsurări realizate cu calculator. Studiul unor traductoare pentru
temperatură, deplasare, presiune şi nivel.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 1
No

Tema

Introducere. Introduction. Obiectivele
măsurării. Mijloace de măsurare.
Caracteristici generale ale aparatelor de
1
măsură. Metode de măsurare. Etaloane.
Erori: definiţii, tipuri, propagarea erorii.
Calculul erorilor de măsură.

2

3

4

5

6

7

8

Metode de predare

Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
Prezentare pe calculator folosind
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Aparate de măsură analogice Analogical
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
instruments Performanţe, tipuri,
Prezentare pe calculator folosind
construcţie. Ecuație de funcționare.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Aparatul magnetoelectric. Aparatul
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
electrodinamic. Aparatul de inducție.
Prezentare pe calculator folosind
Aparatul bazat pe efectul Hall.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Puntea de măsură. Clasificare, tipuri,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
utilizări. Puntea de curent continuu
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
Wheatstone in echilibru si dezechilibru.
Prezentare pe calculator folosind
Calculul sensibilității în diferite conexiuni. documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Puntea Kelvin. Puntea Megohm. Puntea
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
de curent alternativ in echilibru. Condiții de
Prezentare pe calculator folosind
echilibrare in diferite cazuri.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Aparate electronice de măsurare și
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
aparate numerice. Electronic and digital
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
instruments. Schemă bloc, caracteristici,
Prezentare pe calculator folosind
componente. Atenuatoare, redresoare de
documente încărcate pe platforma BB.
măsură.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Detectoare de valori medii, de valori
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
efective, de valori de vârf, detectoare
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
sincrone. Amplificator de instrumentaţie. Prezentare pe calculator folosind
Aplicații.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Amplificator de izolaţie şi de sarcină.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Funcţionări, performanţe. Circuite
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
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Observații
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de

Corelare Nr
cu ICS ore
Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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multiplicatoare folosite în instrumentele de schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
măsură.
Prezentare pe calculator folosind
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Convertoare digital-analogice.
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
Caracteristici, parametrii, funcţionare.
Prezentare pe calculator folosind
Tipuri, utilizări.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Convertoare analog-digitale. Caracteristici, schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
parametrii, funcţionare. Tipuri, utilizări.
Prezentare pe calculator folosind
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Circuite de eșantionare-memorare.
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
Ansamblul convertor A-D și Circuite de EPrezentare pe calculator folosind
M. necesitatea eșantionării.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Metode de măsurare a puterii Power
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
measurements Metode de măsurare în
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
c.c. şi c.a. monofazat şi trifazat a puterii
Prezentare pe calculator folosind
active, reactive și aparente. Relații,
documente încărcate pe platforma BB.
scheme de legare.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Metode de măsurare a energiei. Energy
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
measurements Contoare electrice.
Prezentare pe calculator folosind
Contoare statice.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Metode de măsurare a frecvenţei
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Frequency measurements. Măsurarea
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
frecvenței și a intervalelor de timp pe cale Prezentare pe calculator folosind
digitală.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Rolul şi locul senzorilor şi traductoarelor. explicaţii şi descrieri cu ajutorul
The position of sensors in measurement schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
systems Clasificare, tipuri, principii de
Prezentare pe calculator folosind
funcţionare.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Senzori de temperatură. Temperature
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
sensors Termistor, termorezistență,
Prezentare pe calculator folosind
termocuplu. Scheme, utilizări.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Senzori bazate pe jonctiunea p-n, senzori
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
de temperatură infrarosu. Circuite de
Prezentare pe calculator folosind
condiţionare. Tipuri, utilizări.
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Senzori de deplasare. Clasificari. Senzori schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
inductive de deplasare liniara.
Prezentare pe calculator folosind
documente încărcate pe platforma BB.
PBL (Problem Based Learning).
Senzori de deplasare liniara si unghiulara Prelegere clasică, cu demonstraţii,
capacitive. Tipuri, exemple.
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
Prezentare pe calculator folosind
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intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj
cu intrebari
simple.
Se verifica
gradul de
intelegere
prin sondaj

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

1

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

1

Nu e
cazul.

1

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

2

Nu e
cazul.

1

Nu e
cazul.

1
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documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de deplasare unghiulara de
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
20 tip inductiv sub forma de echipament
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
complex.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Senzori numerici (codate absolut și
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
21 incrementale) pentru deplasari liniare și
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
unghiulare. Tipuri, exemple.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
Senzori de nivele. Level sensors Senzori explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
de nivele rezistive, capacitive, cu
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
22
ultrasunete, cu microunde, comutatoare de Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
nivel. Tipuri, exemple.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de proximitate. Tipuri,
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
23
exemple, utilizări.
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de presiune. Clasificare,
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
24
funcționare, tipuri, utilizări, exemple.
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de viteza. Tipuri. Metode de
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
25 masurare a vitezei liniare. Traductoare
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
folosite.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de viteza unghiulară. Tipuri.
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
26 Metode de masurare a vitezei unghiulare.
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
Traductoare folosite.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de debit.Flow sensors.
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
27 Senzori de debit rezistive,
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
inductive.Funcționare, utilizări, tipuri.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Se verifica
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
gradul de
Traductoare de debit cu efect Doppler, cu
schemelor şi relaţiilor scrise pe tablă.
intelegere Nu e
28 traductoare de temperatură și senzori de
Prezentare pe calculator folosind
prin sondaj cazul.
proximitate. Funcționare, tipuri.
documente încărcate pe platforma BB. cu intrebari
PBL (Problem Based Learning).
simple.
Bibliografie
Obligatorie:
[1] Agoston K - Măsurări electrice şi electronice. Curs Vol.I.,. Universitatea Petru Maior Tg.Mureş, 2009.
[2] Agoston K. - Senzori în automatizări industriale, Editura Universităţii Petru Maior, Tg. Mureş 2004
[3] Agoston K. - Instrumentaţie şi Măsurări Electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti 2009
[4] Documentatia incarcata pe platforma BB
[5] Constantin-Daniel Oancea, Constantin Vlaicu, Arhitectura sistemelor de măsurare numerice, Editura
Matrixrom, 2018, ISBN 978-606-250-40-38

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Facultativ:
[1] Agoston K - Sisteme moderne de achizitii si prelucrari de date. Aplicatii. Editura University Press. Tg.Mures,
2019
[2] C. Iliescu ş.a. - Măsurări electrice şi electronice. E.D.P. Bucuresti 1983
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[3] M. Bodea ş.a - Aparate electronice de măsură şi control. E.D.P. Bucureşti 1985
[4] Alimpie Ignea - Măsurări în procese industriale. Universitatea Tehnică din Timişoara 1995
[5] G.Ionescu - Traductoare pentru automatizări industriale, Vol. I ,II, Editura Tehnică, Bucureşti. 1985
[6] E. Pop, V. Stoica - Tehnici moderne de măsurare. Editura Facla Timişoare 1983.
[7] I.Szekely, W.Szabo, R.Munteanu – Sisteme pentru achiziţie şi prelucrarea datelor. Editura Mediamira, ClujNapoca, 1997.
[8] O.M.Ghiţă, C.Cepişcă – Măsurarea mărimilor electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti 2007.
[9] I.Szekely, F.Sandu – Circuite electronice de conversie a semnalelor analogice şi digitale. Editura MatrixRom,
Bucureşti 2001.

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 1
No

Tema

Metode de predare Observații

Corelare Nr
cu ICS ore
Nu e
2
cazul

Prezentarea tematicii seminarului, conditiile de promovare.
un
Prelegere.
Prezentarea aparaturii folosite.
seminar
Prezentarea termistorului, caracteristici, tipuri, utilizari.
Prelegere, PBL,
un
Nu e
2 Efectuarea unor masuratori, calcule si ridicarea graficelor. Notarea verificarea
2
seminar cazul
concluziilor.
rezultatelor.
Prezentarea termocuplului, caracteristici, mod de legare, circuite Prelegere, PBL,
un
Nu e
3 folosite.
verificarea
2
seminar cazul
Realizarea unor masuratori in vederea verificarii unui termocuplu. rezultatelor.
Prezentarea jonctiunii p-n folosit ca senzor de temperatura.
Prelegere, PBL,
un
Nu e
4 verificarea dependentei de temperatura a caracteristicii, calculul verificarea
2
seminar cazul
unor parametrii.
rezultatelor.
Prelegere, PBL,
Prezentarea traductorului de nivel rezistiv si capacitiv, realizarea
un
Nu e
5
verificarea
2
unor masuratori si ridicarea graficelor.
seminar cazul
rezultatelor.
Prelegere, PBL,
Prezentarea traductorului de presiune diferential, modul de
un
Nu e
6
verificarea
2
utilizare, legarea in circuit, efectuarea unor masuratori.
seminar cazul
rezultatelor.
Prelegere, PBL,
Prezentarea traductorului de deplasare inductiv si a standului de
un
Nu e
7
verificarea
2
masuratori. Studiul functionarii si ridicarea caracteristicii.
seminar cazul
rezultatelor.
Bibliografie
Obligatorie:
[1] Agoston K. - Senzori în automatizări industriale, Editura Universităţii Petru Maior, Tg. Mureş 2004
[2] Agoston K. - Instrumentaţie şi Măsurări Electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti 2009
[3] Agoston K - Senzori şi traductoare. Îndrumar de laborator, Universitatea Petru Maior din Tg.Mures, 2005
[4]Constantin-Daniel Oancea - Arhitectura sistemelor de măsurare numerice, Editura Matrixrom, 2018
Facultativ:
[1] C. Iliescu ş.a. - Măsurări electrice şi electronice. E.D.P. Bucuresti 1983
[2] O.M.Ghiţă, C.Cepişcă – Măsurarea mărimilor electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti 2007.
[3] Agoston K. - Modelling and studying transient state of simple systems with LabView, Scientific Bulletin, vol. 11
(XXVIII), no. 2, 2014 ISSN 2668-4217, pag. 39-43
1

8.3 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No

Tema

Prezentareaa lucrarilor de laborator si a echipamentelor
1 care se vor folosi. Modul de utilizare si legare a surselor
si a aparatelor.
2
3
4
5
6
7

Metode de predare
Prelegere. PBL.

Aplicaţie practică,
Măsurarea puterilor în curent continuu şi curent alternativ
efectuarea măsurătorilor şi
monofazat utilizând wattmetrul electrodinamic.
calculelor. PBL
Aplicaţie practică,
Convertoare de semnal unificat.
efectuarea măsurătorilor şi
calculelor. PBL
Aplicaţie practică,
Convertoare analog – digitale
efectuarea măsurătorilor şi
calculelor. PBL
Aplicaţie practică,
Convertoare digital – analogice
efectuarea măsurătorilor şi
calculelor. PBL
Aplicaţie practică,
Simularea unor circuite folosind instrumentatia virtuala.
efectuarea măsurătorilor şi
calculelor. PBL
Măsurarea tensiunii şi curentului folosind instrumentaţie Aplicaţie practică,
virtuală
efectuarea măsurătorilor şi

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Observații
o sedinta
de
laborator
o sedinta
de
laborator
o sedinta
de
laborator
o sedinta
de
laborator
o sedinta
de
laborator
o sedinta
de
laborator
o sedinta
de

Corelare Nr
cu ICS ore
Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2
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calculelor. PBL
laborator
Bibliografie
Obligatorie:
[1] Agoston K. - Instrumentaţie şi Măsurări Electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti 2009
[2] Agoston K - Măsurări electrice şi electronice. Îndrumar de laborator , Universitatea Petru Maior din Tg.Mures
1998
[3] Agoston K. - Sisteme moderne de achiziții și prelucrări de date,. Aplicații., Editura University Press, 2019
Facultativ:
[1] C. Iliescu ş.a. - Măsurări electrice şi electronice. E.D.P. Bucuresti 1983
[2] O.M.Ghiţă, C.Cepişcă – Măsurarea mărimilor electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti 2007.
[3] I.Szekely, F.Sandu – Circuite electronice de conversie a semnalelor analogice şi digitale. Editura MatrixRom,
Bucureşti 2001.
[4]Agoston K - Nonlinear circuit elements influence on the power network. Scientific Bulletin of the „Petru Maior”
University of Târgu Mureş, Vol. 15 (XXXII) no. 2, 2018, ISSN 2285-438X (Online)

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: staţii de măsurare, proiectarea,
realizarea şi testarea aparaturilor de măsură şi control, sisteme de supraveghere automatizate din diverse
domenii, fabricarea şi testarea instalaţiilor electrice cu senzori la autovehicule, staţii de supraveghere a mediului,
staţii de decantare, purificare apă, servicii de metrologie.
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Evaluare pe parcursul semestrului
Participare la cursuri, raspunsuri corecte la
- la curs
Teste de curs, grupate pe capitole
25
intrebarile pe parcursul prelegerilor.
- în timpul Conspect în prealabil. Realizarea lucrărilor de
activităţii laborator pe standuri, efectuarea referatelor cu Teste de laborator, grupate pe 2-3 lucrari.
25
practice
măsurători, calcule şi grafice.
Evaluare finală
- examen
Examen sumativ, rezolvarea unor probleme
Participare la testele de curs pe parcursul
teoretic
spacifice bazate pe cunostintele dobandite
25
semestrului.
final
pe parcursul semestrului.
- examen
Participare la toate lucrarile de laborator si la
practic
Prezentarea unei lucrari alese.
25
testele de laborator.
final
Standard minim de performanță:
Participare la lucrarile de laborator si obtinerea notei minime de trecere la testele de pe parcursul semestrului.
Participarea la toate testele de curs si obtinerea notei minime de trecere la aceste teste.
Nota finala obtinuta din evaluarea pe parcurs si examenul final trebuie sa fie o nota minima de trecere.

11. Orar consultații studenți
Conf dr ing Ágoston Katalin

Vineri, orele 14-16

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Proiectarea algoritmilor
2.2 Titularul activităților de curs: Prof dr ing Genge Béla
2.3 Titularul activităților practice: Bolboaca Roland
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 10
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 6
3.4 Total ore din planul de învățământ: 70
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 42
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 25
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 20
- tutorial: 10
- examinări: 5
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 80
3.9 Total ore pe semestru: 150
3.10 Număr de credite: 6

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Programarea calculatoarelor
4.2 de competențe:
Programare procedurală

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector
Studenţii se vor prezenta la cursuri cu telefoanele mobile închise
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs
5.2 a activităților practice:
Termenele predării temelor de laborator sunt stabilite de titular de comun acord cu studenţii.
Temele de laborator sunt obligatorii şi vor fi notate de către cadrul didactic coordonator.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Cursul îşi propune să asigure studenţilor cunoştinţe aprofundate privind proiectarea şi utilizarea structurilor de
date şi algoritmilor, în contextul anumitor tehnici de programare.
Tratarea aspectelor legate, pe de o parte, de cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a problemelor cu care
utilizatorul are de-a face, a unor metode generale de rezolvare, aplicabile unor categorii largi de probleme, iar pe
de altă parte de cunoaşterea unei metode sistematice de trecere de la problemă la program. Se vor utiliza
implementări in limbajele studiate la disciplinele de programare.
7.2 Obiective specifice:
Formarea deprinderilor de a proiecta şi realiza aplicaţii pornind de la utilizarea tipurilor abstracte de date;
Formarea deprinderilor de a prelucra date stocate în diverse structuri de date: tablouri, articole, string-uri, liste
înlănţuite, stive, cozi, tabele de dispersie, arbori si grafuri;
Formarea deprinderilor de a compara costul alocării statice şi celei dinamice în cazul diverselor structuri de date;
Formarea priceperilor şi capacităţilor de a alege structura adecvată unei aplicaţii;
Formarea abilităţilor în proiectarea şi implementarea algoritmilor care prelucrează aceste structuri de date;
Consolidarea deprinderilor de a evalua complexitatea algoritmilor.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 1
No

Metode de
predare

Tema

Observații

Structuri de date liniare. Concepte şi terminologie. Alocarea statică
Problem-based
1 a memoriei cu ajutorul tabelelor. Algoritmi pentru manipularea
1 curs
learning
tabelelor: creare, inserare, ştergere, actualizare.
Noțiunea de algoritm. Limbajul pseudocod. Caracteristici. Algoritmi Problem-based
2 pe structuri de date liniare. Algoritmi de căutare. Algoritmi de
learning, Project- 2 cursuri
sortare.
based learning.
Problem-based
Structuri de date înlănțuite, Liste înlănțuite: liste simplu și dublu
3
learning, Project- 3 cursuri
înlănțuite, liste compuse. Algoritmi și probleme.
based learning.
Problem-based
4 Stiva. Alocare statică și alocare dinamică. Algoritmi și probleme. learning, Project- 2 cursuri
based learning.
Problem-based
5 Coada. Alocare statică și dinamică. Algoritmi și probleme.
learning, Project- 2 cursuri
based learning.
Problem-based
6 Elemente de cmoplexitate a algoritmilor. Clase de complexitate.
learning, Project- 1 curs
based learning.
Problem-based
7 Arbori binari de căutare. Operații specifice. Algoritmi și probleme. learning, Project- 1 curs
based learning.
Problem-based
8 Arbori balansați. Operații specifice. Algoritmi și probleme.
learning, Project- 1 curs
based learning.
Problem-based
9 Recapitulare. Probleme.
learning, Project- 1 curs
based learning.
Bibliografie
B. Genge. Notițe de curs în format electronic. Blackboard.
C. Enăchescu: “Structuri de date și algoritmi”, casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2004.
J. Kleinberg, É. Tardos: Algorithm design. Cornell university. 2005 (on-line).
M. Craus, C. Bârsan: “Structuri de date și algoritmi”, Gh. Asachi, Iași, 2002.
S. Moraru: Structuri de date, algoritmi şi tehnici de programare: Curs. UT Brașov, 1999.
R. Andonie, I. Gâbarcea: Algoritmi fundamentali: O perspectivă C++. Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.

Corelare Nr
cu ICS ore
-

2

-

4

-

6

-

4

-

4

-

2

-

2

-

2

-

2

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 1
No

Tema
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ore
2
4
4
4

1 Algoritmi liniari cu tablouri
Project-based learning
2 Seminarii 2 Algoritmi cu liste simplu/dublu înlănțuite.
Project-based learning
4 Seminarii 3 Algoritmi cu stive/cozi.
Project-based learning
4 Seminarii 4 Algoritmi cu arbori binari de căutare.
Project-based learning
4 Seminarii Bibliografie
C. Enăchescu: “Structuri de date și algoritmi”, casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2004.
J. Kleinberg, É. Tardos: Algorithm design. Cornell university. 2005 (on-line).
M. Craus, C. Bârsan: “Structuri de date și algoritmi”, Gh. Asachi, Iași, 2002.
S. Moraru: Structuri de date, algoritmi şi tehnici de programare: Curs. UT Brașov, 1999.
R. Andonie, I. Gâbarcea: Algoritmi fundamentali: O perspectivă C++. Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.

8.3 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No
1
2
3
4
5
6

Tema

Metode de predare

Elaborarea unui proiect în limbajul C pentru operații cu
tablouri. Operații de căuater și ordonare.
Elaborarea unui proiect în limbajul C pentru
implementarea operațiilor specifice listelor simplu
înlănțuite.
Elaborarea unui proiect în limbajul C pentru
implementarea operațiilor specifice listelor dublu
înlănțuite.
Elaborarea unui proiect în limbajul C pentru
implementarea operațiilor specifice stivei: alocare statică
și dinamică.
Elaborarea unui proiect în limbajul C pentru
implementarea operațiilor specifice cozii: alocare statică și
dinamică.
Elaborarea unui proiect în limbajul C pentru
implementarea operațiilor specifice arborilor binari de
căutare.

7 Recapitulare testare.

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

Problem-based learning, 3
Project-based learning. Laboratoare

6

Problem-based learning, 2
Project-based learning. Laboratoare

4

Problem-based learning, 2
Project-based learning. Laboratoare

4

Problem-based learning, 2
Project-based learning. Laboratoare

4

Problem-based learning, 2
Project-based learning. Laboratoare

4

Problem-based learning, 2
Project-based learning. Laboratoare

4

Problem-based learning,
1 Laborator Project-based learning.

2

Bibliografie
C. Enăchescu: “Structuri de date și algoritmi”, casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2004.
J. Kleinberg, É. Tardos: Algorithm design. Cornell university. 2005 (on-line).
M. Craus, C. Bârsan: “Structuri de date și algoritmi”, Gh. Asachi, Iași, 2002.
S. Moraru: Structuri de date, algoritmi şi tehnici de programare: Curs. UT Brașov, 1999.
R. Andonie, I. Gâbarcea: Algoritmi fundamentali: O perspectivă C++. Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este coroborat cu necesitățile angajatorilor din toate domeniile în care se regăsesc algoritmi
și sisteme software: industria 4.0, sisteme încorporate, sisteme de monitorizare și control la distanță, etc..

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs
Cunoașterea noțiunilor studiate la curs
Test parțial
- în timpul activităţii practice
Abilitatea de a implementa proiectele
Evaluare finală
- examen teoretic final
Cunoașterea noțiunilor studiate la curs
Test final
- examen practic final
Nu este cazul
Nu este cazul
Standard minim de performanță:
Implementarea corespunzătoare a operațiilor specifice structurilor dinamice studiate (lista, coada, stiva).

Pondere
din nota
finală
20
50
30
0

11. Orar consultații studenți
Prof dr ing Genge Béla

Vineri 11-12

Director departament
Titular(i) curs
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Educație fizică și sport (3)
2.2 Titularul activităților de curs: 2.3 Titularul activităților practice: Lect dr Steff Zakarias
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: A/R

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 2
3.2 din care curs:
3.3 activități practice: 2
3.4 Total ore din planul de învățământ: 14
3.5 din care curs: 0
3.6 activități practice: 14
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 0
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 0
- tutorial: 0
- examinări: 0
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 0
3.9 Total ore pe semestru: 14
3.10 Număr de credite: 1

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
NU E CAZUL
4.2 de competențe:
NU E CAZUL

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
5.2 a activităților practice:
- Explicitate în Regulamentul didactic al studenților din UMFST cu extinderi și particularizări în Regulamentul
didactic al studenților din cadrul disciplinei
- baza materiala proprie UMFST sau online

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Dezvoltarea calităților motrice și extinderea fondului de deprinderi motrice de bază și sportive prin cuprinderea
tuturor studenţilor în practicarea sistematică şi organizată a exerciţiilor fizice şi a sporturilor preferate.
7.2 Obiective specifice:
7.2 Obiective specifice:
-Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a dezvoltarii fizice, psihice, precum şi a dezvoltării corporale
armonioase. ¬
-Dezvoltarea capacitatii motirce generale si imbunatatirea conditiei fizice.
- Formarea deprinderilor sportive necesare in practicarea unor ramuri de sport.
-Formarea capacitatii de practicare independent a exercitiilor fizice.
-Participarea la competitile interstudentesti locale si nationale

8.1 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 1
No

Tema

1.Lecţie cu caracter organizatoric, cunoaşterea colectivului,
1 prezentarea cerinţelor, repartizarea studenţilor pe grupe în
funcţie de opţiunile pe ramuri de sport
2.a)Fitness - dezvoltarea fortei segmentare. b) Volei 2 repetarea poziţiei fundamentale, a deplasărilor, pasei înainte
de sus.
3.a)Natatie - invatarea elementelor procedeelor de inot. b)
3 Baschet - repetarea, perfecţionarea ţinerii, prinderii pasării
mingii a opririlor.
4

4. a).Baschet - consolidarea elementelor tehnice specific,
b) Tenis de masa si de camp – initiere

5

5. Badmington - consolidarea tehnicii de executie a
procedeelor tehnice specifice

Metode de predare
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

Nu e
cazul

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

Nu e
cazul

2

6. Testare ; 2 teste motrice ce vizează calitățile motrice, la
Nu e
Nu e
6 alegere / realizarea unui referat cu o temă propusă de cadrul exersare/referat
2
cazul
cazul
didactic
¬ explicație,
Nu e
Nu e
7 7.Natatie ¬ învățarea procedeeor tehnice specifice
demonstrație, exersare/
2
cazul
cazul
prezentări multimedia
Bibliografie
1. Badau Dana, Badau Adela, Grancea Marius – „Fitness. Postură și mișcare”, Ed. Universității „Transilvania” din
Brașov, ISBN: 978-606-19-0964-3, 2018, nr. pag: 160,
2. Bădău Adela, Ungur Natalia Ramona, Bădău Dana – „Activitățile fizice acvatice indoor”, Ed. Universității
„Transilvania” din Brașov ISBN: 978-973-169-465-8, 2016, nr. pag: 133,.
3. 2 Carstea G. ¬ Teoria si metodica educatiei fizice, Ed. An¬Da, Bucuresti, 2000
4. Hantiu I. ¬ Teoria educatiei fizice si sportilui, note de curs, Univ. Oradea, 2012
5. Macovei S. ¬ Stretching, Ed AFIS, Bucuresti, 2012
6. Neagu N ¬ Teoria si practica activitati motrice umane, Ed. University Press, Tg. Mures, 2010
7. Ungur N. R., Badau A., ¬ Tehnologii inovatice in volei, Ed University Press, tirgu Mures, 2015.
8. Badau Dana ¬ Metodica disciplinelor sportive handbal, Ed. Universitatii Transilvania , Brasov, 2010
9. Laura – Edit Ciulea - Fitness și gimnastică aerobică, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2020
10. Vincent “Ben” Bocchicchio , Charles Barkley - 15 Minutes to Fitness: Dr. Ben's Smart Plan for Diet and Total
Healt, Kindle Edition, 2017

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-Dezvoltarea capacităţii de transmitere a unei opţiuni pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, prin adoptarea unui
regim de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul ocupat
cu timpul liber;
-Disponibilitate pentru practicarea independentă a exercițiilor fizice;
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Interes constant pentru fenomenul sportiv;
-Valorificarea teoriilor, metodologiilor si practicilor asimilate in rezolvarea unor situatii teoretic¬ practice
educationale prin abordari interdisciplinare;
Utilizarea unui limbaj de specialitate in comunicarea cu medii profesionale diferite, cu specialistii domeniului si din
domenile conexe;
-Aplicarea teoriilor si practicilor asimilate in conceperea si elaborarea de proiecte educationale si de cercetare
specifice educatie fizice si sportului si interdisciplinare

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs - în
Probe de control in conditii onsite sau
timpul
realizarea unui referat pe semestru cu o
activităţii temă propusă de cadrul didactic, în
practice condițiile desfășurării orelor online.
Evaluare finală
examen
Nu este cazul
teoretic
final
- Probe de control in conditii onsite
- Frecventa la lectii si realizarea unui
examen
referat pe semestru cu o temă propusă
practic
de cadrul didactic- în condițiile
final
desfășurării orelor online

Metode de evaluare

Parcurgerea probelor de control. Întocmirea unui
referat numai pentu studenţii scutiţi. Realizarea unui
referat pe semestru cu o temă propusă de cadrul
didactic în condițiile desfășurării orelor online

Pondere
din nota
finală
0
50

Nu este cazul

0

¬Parcurgerea tuturor probelor de control.
¬Întocmirea a unui referat pentru fiecare semestrul
numai pentu studenţii scutiţi pentru un semestrul
întreg sau pe tot anul universitar
Realizarea unui referat pe semestru cu o temă
propusă de cadrul didactic- în condițiile desfășurării
orelor online

50

Standard minim de performanță:
1.Evaluarea practică care constă în:2 teste motrice. Teste motrice vizând nivelul de dezvoltare al calităților
motrice, se aleg dintre: săritura în lungime de pe loc, săritura pe verticală, forța musculaturii abdominale
(abdomene), forța musculaturii spatelui (extensi) și alergare de viteză pe 30 m contra cronometru.
2. Pentru elevi scutiți va consta în realizarea unui referat cu tema stabilită de cadrul didactic titular, din domeniul
educației fizice și sportului (aceştia nu susţin probele de control).
3. Realizarea unui referat în condițiile desfășurării orelor online

11. Orar consultații studenți
Lect dr Steff Zakarias

Joi 12-14

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Limba engleză (3)
2.2 Titularul activităților de curs: 2.3 Titularul activităților practice: Lect dr Rus Dana-Daniela
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 1

2.6 Tipul de evaluare: C

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 4
3.2 din care curs:
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 28
3.5 din care curs: 0
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 4
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 4
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 6
- tutorial: 6
- examinări: 2
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 22
3.9 Total ore pe semestru: 50
3.10 Număr de credite: 2

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Limba engleza1, limba engleza 2
4.2 de competențe:
Limba engleza nivel conversational, vocabular tehnic de specialitate

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
5.2 a activităților practice:
Conditii adaptate tipului de predare online: mijloace adecvate tehnic pentru conectarea eficientă la platforma
educațională a instituției, conexiune internet, cameră, microfon.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
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riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Seminarul de limba engleză vizează consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor generale de limbă engleză ale
studenţilor precum si practica abilitatilor lingvistice de baza in limba engleza in context profesional, in scopul
deprinderii abilitatilor de comunicate a rezultatelor din domeniul de activitate.
7.2 Obiective specifice:
Obiectivele specifice ale seminarului vizeaza abordarea unei game variate de aplicatii practice care sa exerseze
deprinderile lingvistice ale studentilor in contexte profesionale reale.

8.1 Conținutul orelor de seminar, semestrul 1
No

Tema

Metode de predare

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

1. Peer-to-peer networks. Reading comprehension.
Formal language testing,
Vocabulary practice. Language focus / reinforcement: Formal language testing, task
1
If Clauses type 2, passive voice, modal verbs.
based learning, expeditionary
Speaking practice.
learning, team learning
Maglev trains. Reading comprehension. Vocabulary
Formal language testing, task
practice. Language focus / reinforcement: prepositions,
2
based learning, expeditionary phrasal verbs, adverbs. Oral practice: the future of the
learning, team learning
means of transportations.
task based learning,
3 Describing shape
expeditionary learning, team learning
Biofuels. Reading comprehension. Vocabulary
Formal language testing, task
practice. Language focus / reinforcement: hypothetical
4
based learning, expeditionary constructions, adverbs. Oral practice: engineering and
learning, team learning
environmental concerns
flipped classroom, project5 Features of Industry 4.0 - verificare pe parcurs
based learning, experiential
learning
Applications of automation. Reading comprehension.
Formal language testing, task
Vocabulary practice. Language focus / reinforcement:
6
based learning, expeditionary reported speech, irregular adjectives. Oral practice:
learning, team learning
applications of automation into everyday life.
Automatic vehicle locators. Reading comprehension.
Formal language testing, task
Vocabulary practice. Language focus / reinforcement:
7
based learning, expeditionary nouns, verb tenses. Oral practice: the role of
learning, team learning
technology in the contemporary world.
flipped classroom, project8 Final project: the application of an automated system based learning, experiential
learning
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
Lewis Lansford and Peter Astley: Oxford English for Careers: Engineering 1, 978-0-19-457949-0, Oxford 2020
Teste de competenta lingvistica - limbaj tehnic, fise de lucru
Bibliografie facultativa:
[1] Bantas, Andrei, Rodica Porteanu (coord.): Limba engleză pentru ştiinţa şi tehnică
[2] Bonamy, David: Technical English 1. Pearson Longman: Harlow 2008.
[3] Bonamy, David: Technical English 2. Pearson Longman: Harlow 2008.
[4] Brieger, Nick, Alison Pohl: Technical English. Vocabulary and Grammar. Summertown: Oxford, 2007.
[5] Brookes, Michael; Francois Lagoutte: Engleza pentru informatică. Teora: Bucureşti, 2001.
[6] Glendinning, Eric. English for Electrical Engineering. Oxford UP: Oxford, 1997.
[7] Harrison, Mark. Use of English. Oxford University Press.
[8]. McGarry, Fiona, Nicholas Regan: Take-Off. Technical English for Engineering. Garnett Education: Reading,
2008.
[9] Vince, Michael. First Certificate Language Practice. Macmillan Heinemann: 1998
[10] Vince, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan Heinemann: 1998

4

4

4

4

2

4

4

2

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
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profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniul ingineresc in general si al celui din
domeniul ingineriei sistemelor automatizate in particular. Atat prin tematica abordată cât şi prin metodele bazate
pe comunicare şi interacţiune constantă se asigură studenţilor cadrul necesar achiziţiei şi consolidării unui
vocabular de specialitate adecvat, a unor abilităţi comunicaţionale corespunzătoare în mediul specific de
desfăşurare a profesiei şi a unui limbaj corect din punct de vedere gramatical, cu un nivel de fluenţă cel puţin
satisfăcător şi orientat in scopul satisfacerii exigenţelor comunicării de specialitate.

10. Evaluare
Tip
activitate

Pondere
Metode de
din nota
evaluare
finală

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs 0
Redactarea adecvata a unui text descriptiv tehnic, cu includerea vocabularului
Evaluare a
- în
tehnic corespunzator si respectarea normelor de redactare specific
unui text
timpul
Prezentarea orala sau inregistrata video a unui proiect cu tema generala 'Industry
descriptiv
20
activităţii 4.0', la alegerea studentului. Criterii: limba engleza fluenta, constructii gramaticale
tehnic,
practice corecte, relevanta temei alese fata de tema generala a proiectului, creativitate,
proiect
prezentare originala, bine documentata si corecta din punct de vedere tehnic.
Evaluare finală
examen
0
teoretic
final
Prezentarea orala sau inregistrata video a unui proiect cu tema generala
'Applications of automated systems', la alegerea studentului. Criterii: limba engleza
examen
fluenta, constructii gramaticale corecte, relevanta temei alese fata de tema
proiect
80
practic
generala a proiectului, creativitate, prezentare originala, bine documentata si
final
corecta din punct de vedere tehnic.
Standard minim de performanță:
Nivel de cunoaştere a limbii conform cel puţin standardului B1 din Cadrul European de Referinţă pentru limbi
străine, evaluat prin expunere orală a temelor de proiect şi a itemilor de gramatică / vocabular conţinuţi în temele
de seminar.

11. Orar consultații studenți
Lect dr Rus Dana-Daniela

Luni 16-18

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Etică și integritate academică
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr ing Tripon Avram
2.3 Titularul activităților practice: 2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: C

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 2
3.2 din care curs: 2
3.3 activități practice: 0
3.4 Total ore din planul de învățământ: 14
3.5 din care curs: 14
3.6 activități practice: 0
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 4
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 2
- tutorial: 2
- examinări: 1
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 11
3.9 Total ore pe semestru: 25
3.10 Număr de credite: 1

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Principii etice generale;
• Noțiuni introductive cu privire la dentologie;
• Metodologia cercetării științifice.
4.2 de competențe:
• Utilizarea curentă a metodelor de studiu, receptare și documentare deprinse in cursul anilor de învățământ
universitar.

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
• Studenții trebuie să fie conectați la internet;
• Studenții vor parcurge anterior cursului bibliografia indicată;
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.
5.2 a activităților practice:
-

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
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bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Disciplina urmărește însușirea de către studenți/masteranzi a principiilor etice călăuzitoare în
activitatea/cercetarea academică prin formarea de comportamente și atitudini adecvate domeniului studiat.
7.2 Obiective specifice:
Project Based Learning. Aplicații creative:
• Deprinderea noțiunilor de bază ale eticii și integrității academice;
• Cunoașterea normelor care reglementează conduita academică a muncii intelectuale a studenților în activitățile
desfășurate în cadrul programelor de studii ale Universității;
• Înțelegerea acestor norme, rațiunea lor, specificitatea în raport cu normele altor instituții similare, corelarea lor
cu alte norme deontologice;
• Aplicarea cunoștințelor dobândite în raport cu specializările și nivelurile de studii ale cursanților.
• Atragerea și stimularea studenților în vederea implicării active în procesul de formare:
- Aplicarea practică susținută și continuă a teoriei;
- Încurajare și susținerea unui proces de învățare activă pe parcursul întregii perioade de predare;
- Evaluare activă formativă continuă și multiobiectiv;
- Menținerea unui feedback pe parcursul întregii perioade de predare;
- Adaptarea pregătirii la cerințele și ritmul studentului;
- Organizarea flexibilă a conținuturilor și suportului suplimentar oferit studenților.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 2
Metode de
Corelare Nr
Observații
predare
cu ICS ore
Project Based
1. Fundamentele
Platforma Blackboard. Identificarea unei teme de proiect
1
Learning.
2
eticii academice
adecvată disciplinei
Aplicații creative
Project Based
Adaptarea temei la cerințele de studiu ale studenților - se
2. Standarde și
2
Learning.
pornește de la o evaluare preliminară împreună cu
2
reglementări
Aplicații creative studenții; Platforma Blackboard.
3. Deontologia
Project Based
Organizarea temei de proiect și a activităților aferente în
3 metodelor de
Learning.
2
jurului problemei dezbătute; Platforma Blackboard.
cercetare
Aplicații creative
4. Mijloace
Project Based
tehnice de
Stabilirea împreună cu studenții a orizontului de timp,
4
Learning.
2
verificare a
etapelor și a planului de lucru; Platforma Blackboard.
Aplicații creative
lucrărilor
5. Etică și
Project Based
integritate
Organizarea activității pe echipe de lucru; Platforma
5
Learning.
2
academică în
Blackboard.
Aplicații creative
inginerie
6. Etica în raportul Project Based
Încurajarea prezentării rezultatelor obținute de către toți
6 de activitate, CV Learning.
2
studenții. Platforma Blackboard.
etc.
Aplicații creative
Project Based
7 7. Colocviu
Learning.
Evaluare sumativă individuală. Platforma Blackboard.
2
Evaluare
Bibliografie
1. Dorin BICĂ, Sorina MOICA, Elena HARPA, Sorin ALBU, Andreea BAN - Etică și integritate academică (2018)
http://icadsi.upm.ro/wp-content/uploads/Etica_integritate_acad_curs.pdf
2. Daniela Sarpe, Delia Popescu, Aurel neagu, Violeta Ciucur - Standarde de integritate în învăţământul
universitar, (Ediþie online, 2011) http://old.uefiscdi.ro/Upload/27963931-6eb6-4a07-9e75-078a20de12b9.pdf
3. Avram TRIPON - Metoda creativă EFI-ROM pentru dezvoltare antreprenorială,
http://www.chimeraproject.eu/images/CHIMERA_Metoda_creativa_EFIROM_pentru_dezvolta_antreprenoriala.pdf
4. CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE,
Â
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
No

Tema
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Ț
ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ,
https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-02.pdf
5. REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ,
https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-34.pdf
6. CEREREA DE PROIECTE nr. CP14/2021 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai puțin dezvoltate
7. Project-Based Learning in Engineering Education.
http://www.cdio.org/knowledge-library/project-based-learning

Bibliografie facultativă
1. Avram TRIPON - ECHIPE INOVATIVE PENTRU INCUBATOARE DE AFACERI ŞI CENTRE DE TRANSFER
TEHNOLOGIC, ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE, Buletinul AGIR nr. 4/2006
http://www.agir.ro/buletine/226.pdf
2. Avram TRIPON - Creativitate şi inovare pentru proiecte antreprenoriale ISBN 978-973-7665-85-0, University
Press, 2007
3. Avram TRIPON - Managementul inovării. Sinteze şi aplicaţii, ed. Universităţii 'Petru Maior' Tg. Mureş, ISBN
973-8084-63-6, 2002

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară şi din străinătate;
- pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului.

10. Evaluare
Tip activitate

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Evaluare activă formativă continuă și
multiobiectiv
- verificarea gradului de
sistematizare şi utilizare a noţiunilor
însuşite

50

-

0

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs

- test 6 întrebări

- în timpul
activităţii
practice
Evaluare finală

- coerenţa logică şi forţa
argumentativă
- examen
Prezentare sinteză informațională personalizată
- gradul de asimilare a terminologiei
25
teoretic final
(scrisă, în jur de 1500 cuvinte) din cursuri
de specialitate
- interesul pentru studiu individual
- examen
Realizare Raport de activitate, în conformitate cu Evaluarea sumativă a conținutului și
25
practic final
cerințele enunțate în tema de proiect
expunerii raportului/proiectului
Standard minim de performanță:
Răspuns corect în legatură cu elementele de bază referitoare la minim 3 întrebări din cursuri;
Studentul aplică corect principiile și metodele specifice managementului proiectelor și prezintă concluziile finale;
Studentul expune corect proiectul propriu și principiile aplicate pentru realizarea acestuia.

11. Orar consultații studenți
Conf dr ing Tripon Avram

Luni, orele 16-18

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Metode numerice
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr Horváth Alexandru
2.3 Titularul activităților practice: Lect dr Marginean Diana
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: C

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 10
3.2 din care curs: 6
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 70
3.5 din care curs: 42
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 15
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 5
- tutorial: 5
- examinări: 5
- alte activități: 5
3.8 Total ore de studiu individual: 55
3.9 Total ore pe semestru: 125
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Analiză matematică, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
4.2 de competențe:
C1.1. Cunoașterea conceptelor fundamentale ale algebrei liniare: vectori, matrici, sisteme de ecuații liniare,
determinanți. Cunoașterea conceptelor fundamentale ale analizei: șiruri convergente, funcții derivabile, integrale.,
C1.2. Utilizarea acestor concepte în calcule directe în probleme și exerciții specifice.

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
• Sala trebuie să fie dotată cu tablă și videoproiector • Sala trebuie să fie dotată cu acces internet wireless pentru
profesor. • Software specific – Matlab, toolbox calcul simbolic
5.2 a activităților practice:
• Software specific – Matlab, toolbox calcul simbolic

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Disciplina fundamentează noțiunile matematice de bază ale metodelor de calcul numeric apriximativ din algebra
liniară, analiză matematică, ecuații diferențiale.
Basic numerical computations and numerical methods of linear algebra, mathematical analysis and differntial
equations.
7.2 Obiective specifice:
Abilitatea în utilizarea calculelor matematice numerice și simbolice în cadrul unui mediu de programare dedicat și
specific acestora: Matlab. Cunoașterea și utilizarea efectivă a Matlab pentru implementarea unor algoritmi de
calcul numeric și simbolic. Conoașterea unor toolboxuri specifice din Matlab.
The ability to perform numerical and symbolic computations within a specialized computational framwork such as
Matlab. Proper use of Matlab software implementing numeric and symbolic comutations. Work with some of the
toolboxes of Matlab.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 2
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tema

Metode de predare

PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Introducere in Matlab
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
- calcul numeric
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Introducere in Matlab
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
- calcul simbolic
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Ce înseamnă
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
aproximarea
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
numerică?
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Metoda lui Newton
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
De la concept la
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
reprezentare
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Rezolvarea numerică PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
a sistemelor de ecuații programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
liniare
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Rezolvarea simbolică PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
a sistemelor de ecuații programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
liniare
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Regresia liniară
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Calcule cu matrici,
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
forme canonice
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Rezolvarea ecuațiilor PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
neliniare - metoda
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
grafică
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Rezolvarea ecuațiilor PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
neliniare - metoda
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
numerică
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Rezolvarea ecuațiilor PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
algebrice - numeric și programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
simbolic
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Rezolvarea sistemelor PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
de ecuații neliniare - programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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metoda grafică
Rezolvarea sistemelor
14 de ecuații neliniare metoda numerică

a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
15 Probleme de extrem programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Limite de șiruri, serii și
16
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
funcții
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Derivare numerică și
17
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
simbolică
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Integrare numerică și
18
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
simbolică
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
19 Ecuații diferențiale
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
Sisteme de ecuații
20
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
diferențiale
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
PbBL, Prelegere cu demonstrații, explicite în mediul de
21 Aplicații
programare Matlab. Folosirea intensivă a videoproiectorului, și
a resurselor de pe internet. Verificare înțelegerii prin discuții.
Bibliografie
Bibliografie:
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Titluri obligatorii:
1. Coman Gh. Analiză numerică, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1995.
Titluri opționale:
1. Larionescu D. Metode numerice, Ed. Tehnică, București, 1989.
2. Beu T. Calcul numeric în Turbo-Pascal, Microinformatica S.R.L., Cluj-Napoca, 1992.
3. Volkov E.A. Numerical methods, Ed. Mir, Moskova, 1986, (traducere în limba engleză).
4. Popovici P. Cira O. Rezolvarea numerică a ecuațiilor neliniare, Ed. Signata, Timișoara, 1992.
5. Marciuk G.I. Metode de analiză numerică, Ed. Academiei RSR, București, 1983.
6. Sabac Gh. Matematici speciale, vol II, E.D.P. București, 1983.
7. Iorga V., Jora B., Nicolescu C., Lopăta I., Fătu I. Programare numerică, Editura Teora, București, 1996.
8. M. Bucur. Metode numerice, Timișoara, 1973
9. Horváth Alexandru , Geometrie analitică și diferențială, Note de curs, (fișier pdf interactive, format electronic),
2010
10. Programul OpenCourseWare al Universității MIT din SUA: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/index.htm
11. Won Y. Yang, APPLIED NUMERICAL METHODS USING MATLAB, Wiley, 2020
12. Guenther, R. B. - An introduction to numerical methods a MATLAB, CRC Press, 2019
13. Esfandiari, R. S. - Numerical Methods for Engineers and Scientists Using Matlab, CRC Press, 2017
14. Yang W. Y. - Engineering mathematics with MATLAB, CRC Press 2018
15. Palm W. J. - MATLAB for Engineering Applications, Mc Graw Hill, 2018
16. Duffy, D. G. - Advanced Engineering Mathematics with MATLAB, CRC Press (2009, 2016)

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 2
No
1

Tema
Introducere in Matlab - calcul numeric și
simbolic. Aproximare numerică.

2 Metoda lui Newton
3

Rezolvarea numerică și simbolică a
sistemelor de ecuații liniare

4 Regresia liniară
5 Calcule cu matrici, forme canonice
Rezolvarea ecuațiilor neliniare - metoda
grafică și numerică
Rezolvarea ecuațiilor algebrice - numeric și
7
simbolic
8 Rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare
6

Metode de predare
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
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9 Probleme de extrem
10 Limite de șiruri, serii și funcții
11 Derivare numerică și simbolică
12 Integrare numerică și simbolică
13 Ecuații diferențiale
14 Sisteme de ecuații diferențiale
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mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
PbBL, PjBL, Rezolvări de probleme in
mediul Matlab, asistat.
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Bibliografie
Bibliografie:
Titluri obligatorii:
1. Coman Gh. Analiză numerică, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1995.
Titluri opționale:
1. Larionescu D. Metode numerice, Ed. Tehnică, București, 1989.
2. Beu T. Calcul numeric în Turbo-Pascal, Microinformatica S.R.L., Cluj-Napoca, 1992.
3. Volkov E.A. Numerical methods, Ed. Mir, Moskova, 1986, (traducere în limba engleză).
4. Popovici P. Cira O. Rezolvarea numerică a ecuațiilor neliniare, Ed. Signata, Timișoara, 1992.
5. Marciuk G.I. Metode de analiză numerică, Ed. Academiei RSR, București, 1983.
6. Sabac Gh. Matematici speciale, vol II, E.D.P. București, 1983.
7. Iorga V., Jora B., Nicolescu C., Lopăta I., Fătu I. Programare numerică, Editura Teora, București, 1996.
8. M. Bucur. Metode numerice, Timișoara, 1973
9. Horváth Alexandru , Geometrie analitică și diferențială, Note de curs, (fișier pdf interactive, format electronic),
2010
10. Programul OpenCourseWare al Universității MIT din SUA: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/index.htm
11. Won Y. Yang, APPLIED NUMERICAL METHODS USING MATLAB, Wiley, 2020
12. Guenther, R. B. - An introduction to numerical methods a MATLAB, CRC Press, 2019
13. Esfandiari, R. S. - Numerical Methods for Engineers and Scientists Using Matlab, CRC Press, 2017
14. Yang W. Y. - Engineering mathematics with MATLAB, CRC Press 2018
15. Palm W. J. - MATLAB for Engineering Applications, Mc Graw Hill, 2018
16. Duffy, D. G. - Advanced Engineering Mathematics with MATLAB, CRC Press (2009, 2016)

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Standarde ocupaționale/Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Pondere
Metode de evaluare din nota
finală

Evaluare pe parcursul semestrului
Corectitudinea aplicării aspectelor teoretice la rezolvarea
Evaluare scrisă
- la curs
problemelor.
intermediară
- în timpul activităţii Participare activă, dialogare, rezolvare individuală și în grup a Evaluare scrisă
practice
exercițiilor propuse la curs.
intermediară
Evaluare finală
- examen teoretic
Aplicarea corectă a cunoștințelor teoretice.
Lucrare scrisă.
final
- examen practic
Rezolvarea corectă a problemelor.
Lucrare scrisă.
final
Standard minim de performanță:
Standard minim de performanță: Pentru admitere în examen condiție necesară este evaluarea scrisă
intermediară.
Standardul minim de performanță este 50% din cerințele testelor scrise.

20
20

10
50

11. Orar consultații studenți
Conf dr Horváth Alexandru

Vineri, orele 14-16

Director departament
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Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Teoria sistemelor (2)
2.2 Titularul activităților de curs: Șef l dr ing Oltean Stelian-Emilian
2.3 Titularul activităților practice: Șef l dr ing Oltean Stelian-Emilian
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 10
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 6
3.4 Total ore din planul de învățământ: 70
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 42
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 19
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 14
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 14
- tutorial: 4
- examinări: 4
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 55
3.9 Total ore pe semestru: 125
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Analiză matematică, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, Matematici speciale, Fizică,
Electrotehnică, Electronică, Teoria sistemelor I, Ingineria sistemelor automate I
4.2 de competențe:
Utilizarea cunoştinţelor de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică,
electrică şi electronică în ingineria sistemelor; Utilizarea metodelor elementare de modelare și aplicațiilor de
simulare și analiză a proceselor

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă, calculator cu videoproiector. Tehnologii digitale. Bibliografie recomandată.
Studenţii se vor prezenta cu telefoanele mobile închise. Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs
5.2 a activităților practice:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă, calculator cu videoproiector. Tehnologii digitale. Studenții vor preda temele
lucrărilor de seminar în timpul stabilit de titular. Studenții vor prezenta înaintea începerii fiecărei ședințe de
laborator un referat/conspect al lucrării ce urmează a fi realizată. Îndrumător de laborator și bibliografia
recomandată. Laborator cu calculatoare și software Matlab/Octave pentru realizarea lucrărilor.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
• Disciplina prezintă conceptele fundamentale utilizate în descrierea sistemelor continue și discrete prin modele
matematice intrare-stare-ieșire și diferite metode de analiză şi proprietăţi utilizate în ingineria sistemelor pentru
acestea
• The course presents fundamental aspects used to describe the continuous time and discrete time systems with
input-state-output models and different analysis methods and properties of these mathematical models.
7.2 Obiective specifice:
• Asimilarea cunoștințelor teoretice privind tehnicile de analiză a sistemelor dinamice reprezentate prin modele
matematice intrare-stare-ieșire și obținerea deprinderilor de utilizare a tehnicilor asistate de calculator (de tip
Matlab-Simulink) pentru modelarea, simulareaşi interpretarea acestora, respectiv rezolvarea problemelor
specifice
• Assimilation of theoretical knowledge regarding the techniques of analysis of dynamic systems represented by
mathematical input-state-output models and obtaining the skills for studying, modeling and simulation of these
systems and for solving the specific problems using specialized environments (Matlab-Simulink)

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 2
No

Tema

Prelegere clasică, cu
demonstraţii, explicaţii şi
descrieri cu ajutorul schemelor
şi relaţiilor scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
Descrierea sistemelor în spaţiul stărilor prin
demonstraţii, explicaţii şi
diagrame/State space representations of linear
descrieri cu ajutorul schemelor
systems. Metode de transformare. Diagrame de
şi relaţiilor scrise pe tablă.
simulare.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
Noţiuni de bază în analiza şi algebra funcţiilor
demonstraţii, explicaţii şi
matriciale/Basic notions for analysis and algebra of
descrieri cu ajutorul schemelor
matrix functions. Valori proprii, vectori proprii. Forma
şi relaţiilor scrise pe tablă.
diagonală şi forma Jordan. Funcţii matriciale.
Expunere cu videoproiector.
Teorema Cayley Hamilton şi aplicaţiile ei.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
Matricea fundamentală/Transition matrix for state
demonstraţii, explicaţii şi
space representation. Metode de rezolvare a
descrieri cu ajutorul schemelor
ecuaţiilor de stare în domeniul timp. Evaluarea
şi relaţiilor scrise pe tablă.
matricii fundamentale
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
demonstraţii, explicaţii şi
Conversia modelelor IO-ISO/IO-ISO conversions
descrieri cu ajutorul schemelor
Echivalența sistemelor
şi relaţiilor scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Metode de discretizare a sistemelor reprezentate în Prelegere clasică, cu
spaţiul stărilor/Discretization of Continuous Time
demonstraţii, explicaţii şi
State Space Systems
descrieri cu ajutorul schemelor
şi relaţiilor scrise pe tablă.

Consideraţii generale referitoare la sisteme
reprezentate prin modele matematice intrare-stare1
ieşire/Introductory aspects regarding input-stateoutput mathematical models.

2

3

4

5

6

Metode de predare

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Observații
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza

Corelare Nr
cu ICS ore
Nu e
cazul

4

Nu e
cazul

4

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

4

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

4
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Analiza sistemelor în spațiul stărilor. Stabilitatea
7 internă și externă. Traiectorii de stare/State space
analysis. Internal Stability vs External Stability

Studiul stabilității sistemelor în spațiul stărilor.
8 Metode algebrice. Metoda Lyapunov/Stability.
Algebraic methods. Lyapunov method.

Criterii structurale de studiu al sistemelor.
Controlabilitatea, observabilitatea/Structural
9
properties of state space systems. Controlabillity
and observability.

Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
demonstraţii, explicaţii şi
descrieri cu ajutorul schemelor
şi relaţiilor scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
demonstraţii, explicaţii şi
descrieri cu ajutorul schemelor
şi relaţiilor scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu
demonstraţii, explicaţii şi
descrieri cu ajutorul schemelor
şi relaţiilor scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.

tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale
pentru
activitate
online se
utilizeaza
tehnologii
digitale

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

4

Nu e
cazul

2

Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. S.E. Oltean, Teoria sistemelor. Curs, vol I și II, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, 2009
2. Oltean, S.E., Teoria sistemelor. Studiul sistemelor reprezentate prin modele matematice intrare-stare-ieșire, Ed.
Universității „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, 2013
3. L. Marton, Teoria sistemelor, Notite de curs, Universitatea Tehnică din Tg. Mureş, 1997
4. B. P. Lathi, Roger Green, Signal Processing and Linear Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, 2021
5. B.P. Lathi, Roger Green, Linear Systems and Signals, 3rd Edition, Oxford University Press, 2017
Bibliografie opțională:
6. V. Ionescu, Teoria sistemelor, vol1. sisteme liniare, Ed. Didactică şi pedagocică, Bucureşti, 1985
7. Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve A. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, 4th edition, Pearson PH,
2008
8. João P. Hespanha, Linear Systems Theory: Second Edition 2nd Edition, Princeton University Press, 2018
9. T. Coloşi, Elemente de teoria sistemelor şi reglaj automat, Ed. Politehnică Cluj Napoca, 1981
10. J. Dorsey, Continous and discrete control systems, McGraw-Hill, 2002
11. C. Phillips, R. Harbor, Feedback control systems, Prentice-Hall, 2000
12. Richard Dorf, Robert Bishop, Modern Control Systems, 13th Edition, Pearson, 2016
13. Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th Edition, Pearson India, 2015
14. B.C. Kuo, Automatic Control systems, John Wiley, New York, 2003
15. Golub, G. H., C.F. Van Loan, Matrix computations, 4th ed., John Hopkins Univ. Press, 2013

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 2
No

Tema

1

Modele intrare–stare–ieşire continue. Metode de
transformare. Diagrame bloc de simulare

2

Modele intrare–stare–ieşire discrete. Metode de
transformare. Diagrame bloc de simulare

3 Testare intermediara

4

Rezolvarea ecuaţiilor de stare în spaţiul stărilor.
Matricea fundamentală pentru sisteme continue

5

Rezolvarea ecuaţiilor de stare în spaţiul stărilor.
Matricea fundamentală pentru sisteme discrete

6 Testare intermediara
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Metode de
predare
Problem Based
Learning (PBL)
Discutii.
Rezolvari si
problematizare
Problem Based
Learning (PBL)
Discutii.
Rezolvari si
problematizare

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

pentru activitate online se
Nu e
utilizeaza tehnologii
cazul
digitale

2

pentru activitate online se
Nu e
utilizeaza tehnologii
cazul
digitale

2

pentru activitate online se
Test de verificare utilizeaza tehnologii
digitale
Problem Based
Learning (PBL) pentru activitate online se
Discutii.
utilizeaza tehnologii
Rezolvari si
digitale
problematizare
Problem Based
Learning (PBL) pentru activitate online se
Discutii.
utilizeaza tehnologii
Rezolvari si
digitale
problematizare
Test de verificare pentru activitate online se

Nu e
cazul

1

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e

1
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utilizeaza tehnologii
digitale
Conversia modelelor IO și ISO. Echivalența
7 sistemelor Metode de discretizare a modelelor
intrare–stare-ieşire.

8

Studiul stabilitatii, observabilităţii şi controlabilităţii
sistemelor continue şi discrete.

Problem Based
Learning (PBL)
Discutii.
Rezolvari si
problematizare
Problem Based
Learning (PBL)
Discutii.
Rezolvari si
problematizare

cazul

pentru activitate online se
Nu e
utilizeaza tehnologii
cazul
digitale

2

pentru activitate online se
Nu e
utilizeaza tehnologii
cazul
digitale

2

Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. S.E. Oltean, Teoria sistemelor. Curs, vol I și II, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, 2009
2. Oltean, S.E., Teoria sistemelor. Studiul sistemelor reprezentate prin modele matematice intrare-stare-ieșire, Ed.
Universității „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, 2013
3. Oltean, S.E., Teoria sistemelor. Aplicații Matlab dedicate modelelor matematice intrare-stare-ieșire, Ed.
Universității „Petru Maior” Tîrgu Mureş, 2013
4. L. Marton, Teoria sistemelor, Notite de curs, Universitatea Tehnică din Tg. Mureş, 1997
5. B. P. Lathi, Roger Green, Signal Processing and Linear Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, 2021
6. B.P. Lathi, Roger Green, Linear Systems and Signals, 3rd Edition, Oxford University Press, 2017
Bibliografie opțională:
7. V. Ionescu, Teoria sistemelor, vol1. sisteme liniare, Ed. Didactică şi pedagocică, Bucureşti, 1985
8. Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve A. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, 4th edition, Pearson PH,
2008
9. T. Coloşi, Elemente de teoria sistemelor şi reglaj automat, Ed. Politehnică Cluj Napoca, 1981
10. J. Dorsey, Continous and discrete control systems, McGraw-Hill, 2002
11. Richard Dorf, Robert Bishop, Modern Control Systems, 13th Edition, Pearson, 2016
12. João P. Hespanha, Linear Systems Theory: Second Edition 2nd Edition, Princeton University Press, 2018
13. Golub, G. H., C.F. Van Loan, Matrix computations, 4th ed., John Hopkins Univ. Press, 2013

8.3 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 2
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tema

Metode de predare

Observații

pentru activitate online se
utilizează tehnologii
digitale
pentru activitate online se
Introducere în simularea sistemelor Expunere. Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
reprezentate pe spaţiul stărilor
aplicații. Studii de caz
digitale
Problem Based Learning (PBL) pentru activitate online se
Simularea modelelor intrare–stare–
Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
ieşire continue prin diagrame bloc
problematizare.
digitale
Problem Based Learning (PBL) pentru activitate online se
Simularea modelelor intrare–stare–
Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
ieşire discrete prin diagrame bloc
problematizare.
digitale
pentru activitate online se
Noțiuni de calcul matriceal. Funcții
Expunere. Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
matriceale
aplicații
digitale
Problem Based Learning (PBL) pentru activitate online se
Determinarea evoluției stărilor și
Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
ieșirilor unui sistem în mediul Matlab
problematizare.
digitale
pentru activitate online se
Expunere. Discuții. Rezolvări și
Sisteme echivalente
utilizează tehnologii
aplicații. Studii de caz
digitale
Discretizarea sistemelor cu și fără
Problem Based Learning (PBL) pentru activitate online se
timp mort reprezentate pe spațiul
Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
stărilor
problematizare.
digitale
pentru activitate online se
Traiectorii de stare și interpretarea
Expunere. Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
stabilității
aplicații. Studii de caz
digitale
pentru activitate online se
Studiul stabilității sistemelor. Funcția Expunere. Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
Lyapunov
aplicații. Studii de caz
digitale
Determinarea controlabilității și
Problem Based Learning (PBL) pentru activitate online se
observabilității. Descompuneri
Discuții. Rezolvări și
utilizează tehnologii
Protecția muncii. Aspecte
organizatorice. Introducere

Expunere. Discuții

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Corelare Nr
cu ICS ore
Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

4

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

4

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2

Nu e
cazul

2
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problematizare.
Verificare finală prin test a
cunoștințelor dobândite la
laborator.

digitale
pentru activitate online se
Nu e
utilizează tehnologii
cazul
digitale

2

Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1. S.E. Oltean, Teoria sistemelor. Curs, vol I și II, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, 2009
2. Oltean, S.E., Teoria sistemelor. Studiul sistemelor reprezentate prin modele matematice intrare-stare-ieșire, Ed.
Universității „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, 2013
3. Oltean, S.E., Teoria sistemelor. Aplicații Matlab dedicate modelelor matematice intrare-stare-ieșire, Ed.
Universității „Petru Maior” Tîrgu Mureş, 2013
4. K. Gyorgy, L.F. Márton, Teoria sistemelor. Lucrări de laborator, Universitatea “Petru Maior “ Târgu-Mures, 2007
5. L. Marton, Matlab, vol 1, Universitatea Tehnică din Tg. Mureş, 1995
6. B. P. Lathi, Roger Green, Signal Processing and Linear Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, 2021
7. B.P. Lathi, Roger Green, Linear Systems and Signals, 3rd Edition, Oxford University Press, 2017
Bibliografie opțională:
8. C. Popovici, Analiză numerică cu Matlab, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2007
9. M. Ghinea, V. Firețeanu, Matlab. Calcul numeric. Grafică. Aplicații, Teora, 2003.
10. Charles L. Phillips, John M. Parr, Eve A. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, 4th edition, Pearson
Prentice Hall, 2008
11. Benjamin Kuo, Matlab Tools for Control System Analysis and Design, 1995
12. João P. Hespanha, Linear Systems Theory: Second Edition 2nd Edition, Princeton University Press, 2018
13. Golub, G. H., C.F. Van Loan, Matrix computations, 4th ed., John Hopkins Univ. Press, 2013

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: proiectării, analizei și sintezei
sistemelor; realizării de aplicații de conducere sau software și de echipamente de proces, respectiv cercetării în
domeniul sistemelor automate.
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip
activitate

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

2 teste pentru verificare
intermediară

35

Laborator: 4-5 teme de
laborator + 1 test grilă,
activitate de laborator

35

Examen sumativ

30

-

0

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
Evaluare formativă intermediară a cunoștințelor teoretice aplicate la
- la curs seminar prin răspunsuri cu interpretări și rezolvare de probleme
specifice TSI
- în timpul Evaluare formativă intermediară a temelor de laborator propuse (prin
activităţii aplicații de simulare și interpretare), un test grilă final de verificare a
practice utilizării principalelor funcții Matlab + activitate de laborator
Evaluare finală
- examen Cunoașterea conceptelor fundamentale prezentate la curs și
teoretic aplicarea principalelor metode de analiză și sinteză a sistemelor pe
final
spațiul stărilor.
- examen
practic
final
Standard minim de performanță:
- prezența obligatorie la testare intermediară teoretică;
- rezolvarea tuturor temelor de laborator și a testului grilă;
- minimum nota 5 activitate laborator;
- minimum nota 5 activitate curs/seminar;
- minimum nota 5 examen sumativ.

11. Orar consultații studenți
Șef l dr ing Oltean Stelian-Emilian

Miercuri, 14-16

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Educație fizică și sport (4)
2.2 Titularul activităților de curs: 2.3 Titularul activităților practice: Lect dr Steff Zakarias
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: A/R

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 2
3.2 din care curs:
3.3 activități practice: 2
3.4 Total ore din planul de învățământ: 14
3.5 din care curs: 0
3.6 activități practice: 14
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 0
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 0
- tutorial: 0
- examinări: 0
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 0
3.9 Total ore pe semestru: 14
3.10 Număr de credite: 1

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Nu este cazul
4.2 de competențe:
Nu este cazul

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
5.2 a activităților practice:
- Explicitate în Regulamentul didactic al studenților din UMFST cu extinderi și particularizări în Regulamentul
didactic al studenților din cadrul disciplinei
- baza materiala proprie UMFST sau online

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
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condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
-Dezvoltarea calităților motrice și extinderea fondului de deprinderi motrice de bază și sportive prin cuprinderea
tuturor studenţilor în practicarea sistematică şi organizată a exerciţiilor fizice şi a sporturilor preferate.
7.2 Obiective specifice:
-Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a dezvoltarii fizice, psihice, precum şi a dezvoltării corporale
armonioase. ¬
-Dezvoltarea capacitatii motirce generale si imbunatatirea conditiei fizice.
- Formarea deprinderilor sportive necesare in practicarea unor ramuri de sport.
-Formarea capacitatii de practicare independent a exercitiilor fizice.
-Participarea la competitile interstudentesti locale si nationale

8.1 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 2
No

Tema

Lecţie cu caracter organizatoric, cunoaşterea colectivului,
1 prezentarea cerinţelor, repartizarea studenţilor pe grupe în
funcţie de opţiunile pe ramuri de sport
a)Fitness - dezvoltarea fortei segmentare. b) Volei 2 repetarea poziţiei fundamentale, a deplasărilor, pasei înainte
de sus.
a)Natatie - invatarea elementelor procedeelor de inot. b)
3 Baschet - repetarea, perfecţionarea ţinerii, prinderii pasării
mingii a opririlor.
4

a).Baschet - consolidarea elementelor tehnice specific,
b) Tenis de masa si de camp – initiere

5

Badmington - consolidarea tehnicii de executie a
procedeelor tehnice specifice

Metode de predare
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia
¬ explicație,
demonstrație, exersare/
prezentări multimedia

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

Nu este
cazul

Nu este
cazul

2

Nu este
cazul

Nu este
cazul

2

Nu este
cazul

Nu este
cazul

2

Nu este
cazul

Nu este
cazul

2

Nu este
cazul

Nu este
cazul

2

Testare ; 2 teste motrice ce vizează calitățile motrice, la
Nu este Nu este
6 alegere / realizarea unui referat cu o temă propusă de cadrul exersare/referat
2
cazul
cazul
didactic
¬ explicație,
Nu este Nu este
7 Natatie ¬ învățarea procedeeor tehnice specifice
demonstrație, exersare/
2
cazul
cazul
prezentări multimedia
Bibliografie
1. Badau Dana, Badau Adela, Grancea Marius – „Fitness. Postură și mișcare”, Ed. Universității „Transilvania” din
Brașov, ISBN: 978-606-19-0964-3, 2018, nr. pag: 160,
2. Bădău Adela, Ungur Natalia Ramona, Bădău Dana – „Activitățile fizice acvatice indoor”, Ed. Universității
„Transilvania” din Brașov ISBN: 978-973-169-465-8, 2016, nr. pag: 133,.
3. 2 Carstea G. ¬ Teoria si metodica educatiei fizice, Ed. An¬Da, Bucuresti, 2000
4. Hantiu I. ¬ Teoria educatiei fizice si sportilui, note de curs, Univ. Oradea, 2012
5. Macovei S. ¬ Stretching, Ed AFIS, Bucuresti, 2012
6. Neagu N ¬ Teoria si practica activitati motrice umane, Ed. University Press, Tg. Mures, 2010
7. Ungur N. R., Badau A., ¬ Tehnologii inovatice in volei, Ed University Press, tirgu Mures, 2015.
8. Badau Dana ¬ Metodica disciplinelor sportive handbal, Ed. Universitatii Transilvania , Brasov, 2010
9. Laura – Edit Ciulea - Fitness și gimnastică aerobică, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2020
10. Vincent “Ben” Bocchicchio , Charles Barkley - 15 Minutes to Fitness: Dr. Ben's Smart Plan for Diet and Total
Healt, Kindle Edition, 2017

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-Dezvoltarea capacităţii de transmitere a unei opţiuni pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, prin adoptarea unui
regim de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul ocupat
cu timpul liber;
-Disponibilitate pentru practicarea independentă a exercițiilor fizice;
Interes constant pentru fenomenul sportiv;
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-Valorificarea teoriilor, metodologiilor si practicilor asimilate in rezolvarea unor situatii teoretic¬ practice
educationale prin abordari interdisciplinare;
Utilizarea unui limbaj de specialitate in comunicarea cu medii profesionale diferite, cu specialistii domeniului si din
domenile conexe;
-Aplicarea teoriilor si practicilor asimilate in conceperea si elaborarea de proiecte educationale si de cercetare
specifice educatie fizice si sportului si interdisciplinare

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs - în
Probe de control in conditii onsite sau
timpul
realizarea unui referat pe semestru cu o
activităţii temă propusă de cadrul didactic, în
practice condițiile desfășurării orelor online.
Evaluare finală
examen
Nu este cazul
teoretic
final
- Probe de control in conditii onsite
- Frecventa la lectii si realizarea unui
examen
referat pe semestru cu o temă propusă
practic
de cadrul didactic- în condițiile
final
desfășurării orelor online

Metode de evaluare

Parcurgerea probelor de control. Întocmirea unui
referat numai pentu studenţii scutiţi. Realizarea unui
referat pe semestru cu o temă propusă de cadrul
didactic în condițiile desfășurării orelor online

Pondere
din nota
finală
0
50

Nu este cazul

0

¬Parcurgerea tuturor probelor de control.
¬Întocmirea a unui referat pentru fiecare semestrul
numai pentu studenţii scutiţi pentru un semestrul
întreg sau pe tot anul universitar
Realizarea unui referat pe semestru cu o temă
propusă de cadrul didactic- în condițiile desfășurării
orelor online

50

Standard minim de performanță:
1.Evaluarea practică care constă în:2 teste motrice. Teste motrice vizând nivelul de dezvoltare al calităților
motrice, se aleg dintre: săritura în lungime de pe loc, săritura pe verticală, forța musculaturii abdominale
(abdomene), forța musculaturii spatelui (extensi) și alergare de viteză pe 30 m contra cronometru.
2. Pentru elevi scutiți va consta în realizarea unui referat cu tema stabilită de cadrul didactic titular, din domeniul
educației fizice și sportului (aceştia nu susţin probele de control).
3. Realizarea unui referat în condițiile desfășurării orelor online

11. Orar consultații studenți
Lect dr Steff Zakarias

Joi 12-14

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Limba engleză (4)
2.2 Titularul activităților de curs: 2.3 Titularul activităților practice: Lect dr Rus Dana-Daniela
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: C

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 2
3.2 din care curs:
3.3 activități practice: 2
3.4 Total ore din planul de învățământ: 14
3.5 din care curs: 0
3.6 activități practice: 14
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 2
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 4
- tutorial: 2
- examinări: 1
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 11
3.9 Total ore pe semestru: 25
3.10 Număr de credite: 1

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Limba engleza 1, limba engleza 1
4.2 de competențe:
limba engleza nivel conversational, cunostinte de terminologie specializata

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
5.2 a activităților practice:
Conditii adaptate tipului de predare online: mijloace adecvate tehnic pentru conectarea eficientă la platforma
educațională a instituției, conexiune internet, cameră, microfon.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
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riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Seminarul de limba engleză vizează consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor generale de limbă engleză ale
studenţilor precum si practica abilitatilor lingvistice de baza in limba engleza in context profesional, in scopul
deprinderii abilitatilor de comunicate a rezultatelor din domeniul de activitate
7.2 Obiective specifice:
Obiectivele specifice ale seminarului vizeaza abordarea unei game variate de aplicatii practice care sa exerseze
deprinderile lingvistice ale studentilor in contexte profesionale reale.

8.1 Conținutul orelor de seminar, semestrul 2
No

Tema

Metode de predare

The technical context for written
communication. Register.
Letters, memos and emails in technical
2
communication
1

3 Writing technical instructions in English
4 Writing a professional CV
5

Writing a letter of application for an
engineering job

6 The job interview - theory and practice

personalized learning, experiential
learning, team work
personalized learning, experiential
learning, team work
personalized learning, experiential
learning, team work
personalized learning, experiential
learning, team work
personalized learning, experiential
learning, team work
personalized learning, experiential
learning, team work

Corelare Nr
cu ICS ore

Observații
-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

Final project - seeking an engineering
project
2
profession
Bibliografie
Bibliografie obligatorie
Lewis Lansford and Peter Astley: Oxford English for Careers: Engineering 1, 978-0-19-457949-0, Oxford 2020
Edmond H. Weiss, The Elements of International English Style, M.E. Sharpe, 2005.
Bibliografie facultativa:
[1] Bantas, Andrei, Rodica Porteanu (coord.): Limba engleză pentru ştiinţa şi tehnică
[2] Bonamy, David: Technical English 1. Pearson Longman: Harlow 2008.
[3] Bonamy, David: Technical English 2. Pearson Longman: Harlow 2008.
[4] Brieger, Nick, Alison Pohl: Technical English. Vocabulary and Grammar. Summertown: Oxford, 2007.
[5] Brookes, Michael; Francois Lagoutte: Engleza pentru informatică. Teora: Bucureşti, 2001.
[6] Glendinning, Eric. English for Electrical Engineering. Oxford UP: Oxford, 1997.
7

[7] Harrison, Mark. Use of English. Oxford University Press.
[8]. McGarry, Fiona, Nicholas Regan: Take-Off. Technical English for Engineering. Garnett Education: Reading,
2008.
[9] Vince, Michael. First Certificate Language Practice. Macmillan Heinemann: 1998
[10] Vince, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan Heinemann: 1998

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniul ingineresc in general si al celui din
domeniul ingineriei sistemelor energetice in particular. Atat prin tematica abordată cât şi prin metodele bazate pe
comunicare şi interacţiune constantă se asigură studenţilor cadrul necesar achiziţiei şi consolidării unui vocabular
de specialitate adecvat, a unor abilităţi comunicaţionale corespunzătoare în mediul specific de desfăşurare a
profesiei şi a unui limbaj corect din punct de vedere gramatical, cu un nivel de fluenţă cel puţin satisfăcător şi
orientat in scopul satisfacerii exigenţelor comunicării de specialitate.

10. Evaluare
Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs
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- în timpul Redactare documente tehnice si de angajare: raport tehnic, memo,
Evaluarea
activităţii
scrisoare de intentie, CV. Corectitudinea textelor atat din punct de vedere
documentelor
40
practice
lingvistic cat si a registrului.
scrise
Evaluare finală
- examen
0
teoretic final
- examen
Susținere și argumentare orală a documentelor specifice. Simulare interviu Evaluare
60
practic final angajare.
orală.
Standard minim de performanță:
Nivel de cunoaştere a limbii conform cel puţin standardului B1 din Cadrul European de Referinţă pentru limbi
străine, evaluat prin expunere orală a temelor de proiect şi a itemilor de gramatică / vocabular conţinuţi în temele
de seminar.

11. Orar consultații studenți
Lect dr Rus Dana-Daniela

Luni 16-18

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Ingineria sistemelor automate
2.2 Titularul activităților de curs: Conf dr ing Dulău Mircea
2.3 Titularul activităților practice: Sef lucr. dr. ing. Dulău Lucian
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 8
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 56
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 16
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 24
- tutorial: 9
- examinări: 4
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 69
3.9 Total ore pe semestru: 125
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Analiza matematică; Teoria sistemelor.
4.2 de competențe:
-

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector.
Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise.
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.
5.2 a activităților practice:
Standuri experimentale, calculatoare PC cu software instalat, videoproiector.
Software: Matlab - Simulink.
Termenele predării temelor de laborator sunt stabilite de titular de comun acord cu studenţii.
Pentru predarea cu întârziere a temelor, acestea vor fi depunctate cu 0,5 pct./zi de întârziere.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Prezentarea elementelor de bază ale sistemelor de reglare automată (SRA), respectiv modelarea, analiza şi
elemente de sinteza acestor sisteme.
7.2 Obiective specifice:
-

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 2
No

Tema

Metode de predare

Elemente de bază ale sistemelor de reglare Prelegere cu explicații,
automată (SRA).
demonstraţii şi descrieri cu
Sistem. Sistem automat. Sistem de reglare ajutorul schemelor şi relaţiilor
1
automată (SRA). Definiţii. Structuri şi
matematice scrise pe tablă.
clasificări ale SRA. Semnale tip aplicate la Expunere cu videoproiector.
intrarea SRA.
Discuţii.

Modele matematice ale sistemelor fizice.
Modele matematice liniare. Modele
matematice intrare-ieşire. Elemente de tip
2
P, I, D. Sistemul de ordinul I şi sistemul de
ordinul II. Calculul performanţelor
sistemelor automate liniare şi continue.

Prelegere cu explicații,
demonstraţii şi descrieri cu
ajutorul schemelor şi relaţiilor
matematice scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.

Analiza sistemelor automate pe baza
funcţiilor de transfer.
3 Funcţii de transfer ale sistemelor de reglare
automată. Funcţii de transfer ale sistemelor
de reglare automată cu reacţie.

Prelegere cu explicații,
demonstraţii şi descrieri cu
ajutorul schemelor şi relaţiilor
matematice scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.

Metode matematice intrare-stare-ieşire.
Modelele sistemelor monovariabile (SISO)
4
şi multivariabile (MIMO). Rezolvarea
ecuaţiei de stare.

Prelegere cu explicații,
demonstraţii şi descrieri cu
ajutorul schemelor şi relaţiilor
matematice scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.

5 Regulatoare automate şi legi de reglare.

Prelegere cu explicații,

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Observații
La predarea
online, materialul
de curs este
disponibil pe
platforma Bb.
La predare se
intervine pe text
cu adnotari și
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea
online, materialul
de curs este
disponibil pe
platforma Bb.
La predare se
intervine pe text
cu adnotari și
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea
online, materialul
de curs este
disponibil pe
platforma Bb.
La predare se
intervine pe text
cu adnotari și
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea
online, materialul
de curs este
disponibil pe
platforma Bb.
La predare se
intervine pe text
cu adnotari și
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea

Corelare Nr
cu ICS ore

-

2

-

4

-

2

-

2

-

2
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Regulatoare liniare P, PI, PD, PID. Scheme demonstraţii şi descrieri cu
de implementare cu AO. Răspunsuri şi
ajutorul schemelor şi relaţiilor
performanţe.
matematice scrise pe tablă.
Expunere cu videoproiector.
Discuţii.

6

7

8

9

10

11

online, materialul
de curs este
disponibil pe
platforma Bb.
La predare se
intervine pe text
cu adnotari și
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.

Elemente de bază ale proiectării SRA cu
Curs TBL (Team Based Learning).
structură convenţională.
Prezentare interactivă a metodelor
Alegerea şi acordarea regulatoarelor pentru
Se utilizează
de alegere și acordare a
procese rapide. Criteriul modulului, criteriul
facilitățile de
regulatoarelor convenționale.
simetriei. Alegerea si acordarea
testare oferite de
Rezolvarea, apoi dezbaterea
regulatoarelor pentru procese lente. Criterii
platforma Bb.
problemelor de calcul a
experimentale (Zeigler-Nichols, Kapelovici
parametrilor de acord.
etc.).
La predarea
online, materialul
de curs este
Prelegere cu explicații,
disponibil pe
Tehnici de corecție a sistemelor de reglare demonstraţii şi descrieri cu
platforma Bb.
automată.
ajutorul schemelor şi relaţiilor
La predare se
Principii de aplicare a corecţiei SRA.
matematice scrise pe tablă.
intervine pe text
Scheme/rețele de corecţie serie şi paralel. Expunere cu videoproiector.
cu adnotari și
Discuţii.
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea
online, materialul
de curs este
Metode de frecvenţă.
Prelegere cu explicații,
disponibil pe
Caracteristicile de frecvenţă ale sistemului demonstraţii şi descrieri cu
platforma Bb.
deschis. Locul de transfer Nyquist.
ajutorul schemelor şi relaţiilor
La predare se
Caracteristicile de frecvenţă ale sistemului matematice scrise pe tablă.
intervine pe text
închis. Caracteristici de frecvenţă în
Expunere cu videoproiector.
cu adnotari și
reprezentare logaritmică (Bode).
Discuţii.
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea
online, materialul
de curs este
Analiza SRA continue.
Prelegere cu explicații,
disponibil pe
Stabilitatea SRA. Determinarea stabilităţii demonstraţii şi descrieri cu
platforma Bb.
interne şi externe. Criteriile Hurwitz,
ajutorul schemelor şi relaţiilor
La predare se
Nyquist, Bode. Determinarea
matematice scrise pe tablă.
intervine pe text
performanţelor în regim staţionar. Calculul Expunere cu videoproiector.
cu adnotari și
erorii staţionare a SRA.
Discuţii.
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
La predarea
online, materialul
Sisteme automate neliniare şi legi de
de curs este
Prelegere cu explicații,
reglare neliniare.
disponibil pe
demonstraţii şi descrieri cu
Tipuri de neliniarităţi. Sisteme de reglare
platforma Bb.
ajutorul schemelor şi relaţiilor
neliniare cu regulatoare tipizate. Sisteme
La predare se
matematice scrise pe tablă.
de reglare neliniare cu comandă în regim
intervine pe text
Expunere cu videoproiector.
de comutaţie. Studiul stabilităţii sistemelor
cu adnotari și
Discuţii.
neliniare pe baza criteriului Popov.
sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
Elemente de execuţie.
Prelegere cu explicații,
La predarea
Principii constructive şi funcţionale ale
demonstraţii şi descrieri cu
online, materialul
elementelor de execuţie pneumatice,
ajutorul schemelor şi relaţiilor
de curs este
hidraulice şi electrice.
matematice scrise pe tablă.
disponibil pe
Expunere cu videoproiector.
platforma Bb.
Discuţii.
La predare se
intervine pe text
cu adnotari și
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sublinieri. Se
utilizează tableta
grafică.
Bibliografie
Obligatorie:
[1] Dulău M., Ingineria sistemelor automate. Teorie şi aplicaţii, „Petru Maior” University Press, Colecţia didactică,
2016.
[2] Dulău M., Introducere în Ingineria sistemelor automate, „Petru Maior” University Press, Colecţia didactică,
2015.
[3] Dumitrache I. ş.a., Automatica, Editura Academiei, Bucureşti, 2009.
[4] Voicu M., Introducere în automatică, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
Facultativă:
[5] Preitl Şt., Introducere în ingineria reglării automate, Editura Politehnica Timişoara, 2001.
[6] Moldoveanu F. ş.a., Teoria sistemelor de reglare automată, Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2006.
[7] Norman N., Control systems engineering, Fifth edition, California Polytechnic University, 2008.
[8] Franklin G., Feedbeck control of dynamic systems, Upper Saddle Rivere, Pearson Prentice Hill, 2006.
[9] Xue D., Linear Feedback Control Analysis and Design with MATLAB, Society for Industrial and Applied
Mathematics
Philadelphia, 2007.
[10] Carlos A. S., Principles and Practice of Automatic Process Control, John Wiley Inc., 1997.

8.2 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 2
No
1

Tema
Tehnica securităţii şi protecţia muncii în
laborator.

Metode de predare
Expunere şi verificare cunoştinţe.

2

-

2

-

2

-

2

-

2

Se prezintă
legătura cu
conținutul
Laborator PBL (Problem Based
cursului.
Learning).
Se formulează
Prezentare interactivă a scenariilor de problemele, se
calcul a parametrilor de acord ai
rezolvă, apoi se regulatoarelor convenționale prin
dezbat soluțiile.
utilizarea mediilor de simulare
Se utilizează
(Matlab, Simulink).
facilitățile de
testare oferite
de platforma
Bb.

2

Expunere şi verificare funcţionare
aplicaţii. Interpretare rezultate.

Studiul sistemului de ordinul I. Analiză
3 de perfomanțe. Programe Matlab.
Scheme Simulink.

Expunere şi verificare funcţionare
aplicaţii. Interpretare rezultate.

Studiul sistemului de ordinul II. Analiză
4 de perfomanțe. Programe Matlab.
Scheme Simulink.

Expunere şi verificare funcţionare
aplicaţii. Interpretare rezultate.

Studiul legilor de reglare şi al
regulatoarelor automate. Analiza
Expunere şi verificare funcţionare
5 performanţelor SRA cu regulatoare
aplicaţii. Interpretare rezultate.
convenţionale P, PI, PD, PID. Programe
Matlab. Scheme Simulink.

Alegerea şi acordarea regulatoarelor
pentru procese lente. Criterii
7 experimentale (Zeigler-Nichols,
Kapelovici etc.). Programe Matlab.
Scheme Simulink.
Studiul caracteristicilor de frecvenţă a
sistemelor de reglare automată.
8 Caracteristici amplitudine-fază,
amplitudine-pulsație, fază-pulsație.
Programe Matlab.
9 Analiza sistemelor de reglare automată
pe baza caracteristicilor de frecvenţă.

-

Corelare Nr
cu ICS ore
-

Modelarea matematică a sistemelor
2 fizice. Programe Matlab. Scheme
Simulink.

Alegerea şi acordarea regulatoarelor
pentru procese rapide. Criteriul
6
modulului și criteriul simetriei (Kessler).
Programe Matlab. Scheme Simulink.

Observații

Lucrarea de
laborator este
disponibilă pe
platforma Bb.
Lucrarea de
laborator este
disponibilă pe
platforma Bb.
Lucrarea de
laborator este
disponibilă pe
platforma Bb.
Lucrarea de
laborator este
disponibilă pe
platforma Bb.

Expunere şi verificare funcţionare
aplicaţii. Interpretare rezultate.

Lucrarea de
laborator este
disponibilă pe
platforma Bb.

-

2

Expunere şi verificare funcţionare
aplicaţii. Interpretare rezultate.

Lucrarea de
laborator este
disponibilă pe
platforma Bb.

-

2

Expunere şi verificare funcţionare
aplicaţii. Interpretare rezultate.

Lucrarea de
laborator este

-

2
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Criteriile Nyquist și Bode. Programe
disponibilă pe
Matlab.
platforma Bb.
Studiul sistemelor neliniare. Tipuri de
Lucrarea de
neliniarități. Blocuri neliniare Simulink.
Expunere şi verificare funcţionare
laborator este
10
2
Efectul neliniarităților în schemele de
aplicaţii. Interpretare rezultate.
disponibilă pe
reglare.
platforma Bb.
Modelarea și simularea comportării în
Lucrarea de
timp şi frecvenţă a servomotoarelor de Expunere şi verificare funcţionare
laborator este
11
4
curent continuu. Programe Matlab.
aplicaţii. Interpretare rezultate.
disponibilă pe
Scheme Simulink.
platforma Bb.
Studiul elementelor de execuție
Lucrarea de
implementate cu echipamente
Expunere şi verificare funcţionare
laborator este
12
4
pneumatice. Cilindri su simplă/dublă
aplicaţii. Interpretare rezultate.
disponibilă pe
acțiune cu comandă directă/indirectă.
platforma Bb.
Bibliografie
[1] Dulău M., ş.a., Ingineria sistemelor automate I, Lucrări de laborator, Universitatea “Petru Maior” din TîrguMureş, 2012.
[2] Dulău M., Sisteme automate. Elemente de execuție pneumatice, Lucrări de laborator, Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, 2019.
[3] Dulău M., Ingineria sistemelor automate II, Lucrări de laborator, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş,
2013.
[4] Dulău M., ş.a., Sisteme de conducere a proceselor continue, Îndrumar de laborator, Universitatea “Petru
Maior” Tg.Mureş, 2009.
[5] ***, Matlab, User’s Guide, The MathWorks.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile: automatizărilor industriale
(Emerson, Bosch, Continental, Hasel), producerii şi distribuţiei energiei electrice (CTE Iernut, Electrica), chimic
(Azomureş), prelucrării gazelor naturale (Romgaz), prelucrării lemnului (Kastamonu).
În vederea stabilirii conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei organizează și/sau
participă periodic la întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic și ai mediului universitar pentru identificarea
nevoilor angajatorilor și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.
Standarde ocupaționale /Cod COR: Inginer automatist (cod 215202); Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
(cod 215214); Inginer de cercetare în automatică (cod 215239).

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Evaluare pe parcursul semestrului
- la curs

Evaluare formativă pentru
verificarea pregătirii pe tot
parcursul semestrului.

- în timpul Evaluare formativă pentru
activităţii verificarea pregătirii pe tot
practice
parcursul semestrului.

Două teste pe parcurs și un test TBL.
Testele (inclusiv TBL), pot conține: întrebări tip grilă; întrebări
cu răspuns/text liber; întrebări care presupun calcule și
reprezentări grafice.
Verificarea pe parcurs a modului de realizare a temelor de
laborator.
Două teste pe parcurs și un test PBL.
Testele (inclusiv PBL), pot conține: întrebări tip grilă; teme
rezolvate în Matlab, Simulink.

Evaluare finală
- examen Evaluare sumativă pentru
Un test cu întrebări tip grilă, cu unul sau mai multe răspunsuri
teoretic
verificarea pregătirii și
corecte; întrebări cu răspuns/text liber; întrebări care
final
înțelegerii tematicii cursului. presupun calcule și reprezentări grafice.
- examen
practic
final
Standard minim de performanță:
Conditii:
- prezența obligatorie la cursul TBL;
- prezența obligatorie la toate lucrările de laborator;
- minimum nota 5 la fiecare test la curs;
- minimum nota 5 la testul TBL;
- minimum nota 5 la fiecare test de laborator;
- minimum nota 5 la testul PBL;
- minimum nota 5 la examenul final (sumativ).

50

30

20
0

11. Orar consultații studenți
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

130/301

07/04/2022, 15:03

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Conf dr ing Dulău Mircea

Miercuri, 16,00-18,00

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

131/301

07/04/2022, 15:03

https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021

Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Baze de date
2.2 Titularul activităților de curs: Șef l dr ing Muji Marius
2.3 Titularul activităților practice: Șef l dr ing Muji Marius
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 8
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 4
3.4 Total ore din planul de învățământ: 56
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 28
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 8
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 8
- tutorial: 4
- examinări: 4
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 44
3.9 Total ore pe semestru: 100
3.10 Număr de credite: 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
4.2 de competențe:
-

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector. • Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile
închise.
5.2 a activităților practice:
Termenele predării temelor de laborator sunt stabilite de titular de comun acord cu studenţii. • Pentru predarea cu
întârziere a temelor, acestea vor fi depunctate cu 0,5 pct./zi de întârziere.

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
• Familiarizarea studenţilor cu procesele specifice dezvoltării sistemelor informaţionale cu baze de date;
• Specializarea studenţilor în utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date.
• The course provides a general understanding of the development processes of database-driven information
systems;
• The students should gain in-depth knowledge and skills related to the usage of database management systems.
7.2 Obiective specifice:
• Evaluarea comparativă, inclusiv experimentală, a alternativelor de dezvoltare, pentru optimizarea performanţelor
sistemelor informaţionale cu baze de date;
• Cunoasterea caracteristicilor funcţionale ale sistemelor de gestiune a bazelor de date.
• Comparative evaluation, including experimental evaluation, of various development alternatives, for the
optimisation of the database management systems;
• The knowledge of the main functional features of database management systems.

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 2
No

Tema

Introducere/ Introduction
Introducere in baze de date: istoric, evolutie, terminologie, utilizatori,
1
limbaje. Niveluri de abstractizare a datelor. Sisteme de gestiune a bazelor
de date: obiective, arhitectura, avantaje.
Concepte de baza/ Basic concepts
Multimi si relatii. Informatie si data. Data si procedura: structuri de
2
informatii si date; reprezentarea structurilor de informatii si date; tipuri de
legaturi intre entitati.

Arhitecturi ale sistemelor cu baze de date/
Database-driven systems architectures
Arhitectura pe trei niveluri ANSI-SPARC. Arhitectura pe patru niveluri:
3
nivel extern, nivel conceptual, nivel logic, nivel fizic. Independenta datelor
ca obiectiv al sistemelor cu baze de date: independenta fizica a datelor;
independenta logica a datelor.

Modele de date/ Data models
Definitia modelelor de date: structuri de date; operatori; constrangeri de
4 integritate. Modele de date adecvate reprezentarii logice a datelor:
modelul ierarhic; modelul retea; modelul relational. Modele de date
adecvate reprezentarii conceptuale a datelor: modelul entitati-relatii.

5 Modelul relational Relational model
Fundamentele matematice ale modelului relational. Relatia ca si
constructor de structuri de date. Operatori: operatori clasici pe multimi;
operatori relationali. Constrangeri de integritate: la nivel de atribut, tuplu,
tabel, respectiv la nivel de baza de date. Cheile ca meta-constrangeri de
integritate: chei candidate, chei primare, chei alternative, chei straine.
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Metode de
predare
CBL –
Case
based
Learning
PBL –
Problem
Based
Learning
CBL –
Case
based
Learning
PBL –
Problem
Based
Learning
CBL –
Case
based
Learning
CDIO –
Conceive,
Design,
Implement,
Operate
PBL –
Problem
Based
Learning
CBL –
Case
based
Learning
CDIO –
Conceive,
Design,
Implement,
Operate
PJBL –
Project
based

Observații

Corelare Nr
cu ICS ore

-

-

2

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

6
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Proiectarea bazelor de date
Database design
Identificarea entitatilor principale ale bazei de date si a relatiilor dintre
6 acestea. Cardinalitatea relatiilor intre entitati. Elaborarea diagramelor
entitati-relatii (ERD – entity relationship diagrams). Introducerea
elementelor specifice modelului relational in diagramele entitati-relatii.
Normalizarea relatiilor.

Learning
TBL –
Team
based
learning
CDIO –
Conceive,
Design,
Implement,
Operate
PJBL –
Project
based
Learning
TBL –
Team
based
learning

-

8

Bibliografie
Titluri obligatorii:
[1]. Marius Muji, Baze de Date, curs pentru studenti, format electronic, 2020
[2]. Alexandru Lelutiu, Perenitatea conceptelor promovate de bazele de date, Cluj-Napoca: Casa Cartii de stiinta,
2002.
[3]. International Organization for Standardization. (2008) ISO/IEC 9075-1:2008 (SQL/Framework). Document.
Titluri facultative:
[1]. C. J. Date, An Introduction to Database Systems (8th edition), Addison-Wesley, 2003.
[2]. Lex de Haan and Toon Koppelaars, Applied Mathemathics for Database Professionals, Apress, 2007.
[3]. David C. Hay, Data Model Patterns: A Metadata Map, Morgan Kaufmann, 2006.
[4]. Joseph S. Valacich, Joey F. George, and Jeffrey A. Hoffer, Essentials of Systems Analysis and Design,
Pearson, 5nd Ed., 2011.

8.2 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 2
No

Tema

1 Select SQL - introducere

2 Select in Select

3 Sum & Count

4 Join

5 Insert, Update, Delete
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Metode de predare Observații
PBL – Problem
Based Learning
CBL – Case based
Learning
CDIO – Conceive,
Design, Implement,
Operate
PBL – Problem
Based Learning
CBL – Case based
Learning
CDIO – Conceive,
Design, Implement,
Operate
PBL – Problem
Based Learning
CBL – Case based
Learning
CDIO – Conceive,
Design, Implement,
Operate
PBL – Problem
Based Learning
CBL – Case based
Learning
CDIO – Conceive,
Design, Implement,
Operate
PBL – Problem
Based Learning
CBL – Case based
Learning
CDIO – Conceive,
Design, Implement,
Operate

Corelare Nr
cu ICS ore

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4

-

-

4
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6 Proiectarea bazelor de date, normalizarea relatiilor

CDIO – Conceive, Design, Implement,
Operate
PJBL – Project
based Learning
TBL – Team based
learning
CDIO – Conceive,
Design, Implement, Operate

-

4

Verificarea si evaluarea activitatii de laborator - extragerea si
7 prelucrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date - operatiile de
4
join si de actualizare a baze de date.
Bibliografie
Bibliografie
Titluri obligatorii:
[1]. Marius Muji, Baze de Date, curs pentru studenti, format electronic, 2019
[2]. Alexandru Lelutiu, Perenitatea conceptelor promovate de bazele de date, Cluj-Napoca: Casa Cartii de stiinta,
2002.
[3]. International Organization for Standardization. (2008) ISO/IEC 9075-1:2008 (SQL/Framework). Document.
Titluri facultative:
[1]. C. J. Date, An Introduction to Database Systems (8th edition), Addison-Wesley, 2003.
[2]. Lex de Haan and Toon Koppelaars, Applied Mathemathics for Database Professionals, Apress, 2007.
[3]. David C. Hay, Data Model Patterns: A Metadata Map, Morgan Kaufmann, 2006.
[4]. Joseph S. Valacich, Joey F. George, and Jeffrey A. Hoffer, Essentials of Systems Analysis and Design,
Pearson, 5nd Ed., 2011.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile ingineriei sistemelor automate,
respectiv al automaticii si informaticii aplicate. În vederea stabilirii conținuturilor, alegerii metodelor de predare/
învățare titularii disciplinei organizează periodic întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic din domeniu
pentru identificarea nevoilor și angajatorilor din și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții
de învățământ superior.
Standarde ocupaționale /Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
Cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor fundamentale.
- la curs
Capacitatea de a interconecta diferite componente.
- în timpul
Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la curs şi la
activităţii
laborator. Prezentarea aplicaţiilor, interpretarea
practice
rezultatelor.
Evaluare finală
- examen
Cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor fundamentale.
teoretic final Capacitatea de a interconecta diferite componente.
Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la curs şi la
- examen
laborator. Prezentarea aplicaţiilor, interpretarea
practic final
rezultatelor.
Standard minim de performanță:
Minim 50% la evaluarile de parcurs.

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Test grila - interogari complexe
SQL

30

Test grila - interogari de baza
(fara join)

40

Examen final - sumativ

20

Participare la proiectul de grup evaluare orala, evaluare
colegiala

10

11. Orar consultații studenți
Șef l dr ing Muji Marius

Joi, ora 16-18

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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Fișa disciplinei
an academic: 2021 - 2022
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 'George Emil
Palade' din Târgu Mureș
1.2 Facultatea de: Inginerie și Tehnologia Informației
1.3 Departamentul: Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
1.4 Domeniul de studii: Ingineria sistemelor
1.5 Ciclul de studii: licență
1.6 Programul de studii: Automatică și informatică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei: Mașini electrice și acționări
2.2 Titularul activităților de curs: Șef l dr ing Grif Horațiu-Ștefan
2.3 Titularul activităților practice: Șef l dr ing Grif Horațiu-Ștefan
2.4 Anul de studii: II

2.5 Semestrul: 2

2.6 Tipul de evaluare: E

2.7 Regimul disciplinei: Obl

3. Timpul total estimat (ore pe semestru activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână: 10
3.2 din care curs: 4
3.3 activități practice: 6
3.4 Total ore din planul de învățământ: 70
3.5 din care curs: 28
3.6 activități practice: 42
3.7 Distribuția fondului de timp pe semestru
- studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20
- documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10
- pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: 15
- tutorial: 5
- examinări: 5
- alte activități: 0
3.8 Total ore de studiu individual: 55
3.9 Total ore pe semestru: 125
3.10 Număr de credite: 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum:
Electrotehnică
4.2 de competențe:
C1.1 Identificarea funcţionării la nivel de proces a unor sisteme electrice C1.2 Descrierea principiilor de
funcţionare şi explicarea adecvată a acestora.

5. Condiții de desfășurare
5.1 a cursului:
• Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs
5.2 a activităților practice:
• Sala trebuie să fie dotată cu tablă şi videoproiector
• Studenţii se vor prezenta la laboratoare cu telefoanele mobile închise
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la laborator
• Standuri/echipamente de laborator

6. Competențe specifice acumulate
6.1 profesionale:
Descrierea noţiunilor de bază ale funcţionării organismului uman şi a mecanismelor generale de producere a
bolilor.
- Integrarea noţiunilor de bază în concepte/ situaţii care se aplică organismului uman cu scopul de a explica
semne şi simptome.
- Descrierea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor fundamentale de fiziopatologie, pe sisteme şi mecanisme de
acţiune.
- Stabilirea tehnicilor de îngrijire impuse de existenţa unor semne şi simptome de boală.
- Stabilirea principiilor terapeutice care modifică mecanismele fiziopatologice în vederea ameliorării simptomelor
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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bolii.
- Utilizarea noţiunilor dobândite în cadrul disciplinei pentru cercetarea ştiinţifică ulterioară
6.2 transversale:
Realizarea unei lucrări/referat/ caz clinic cu identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi
riscurilor aferente diverselor mecanisme fiziopatologice.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată
(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date de tip PUBMED, cursuri on-line etc.) atât in
limba romană, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Dezvoltarea gândirii medicale şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în contextul interdisciplinarităţii
6.3 program de studiu:

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general:
Disciplina are ca obiective prezentarea principiilor constructive bază ale transformatoarelor şi maşinilor electrice,
respectiv modelarea, analiza şi elemente de sinteza ale acestora, precum şi însuşirea de cunoştinţe elementare
necesare alegerii adecvate a sistemelor de acţionare impuse de natura procesului.
The matter has as objectives the presentation of the base constructive principles of the electric transformer and
machines, respectively the modeling, the analyze and elements of their synthesis, as well the acquisition of
elementary knowledge necessary for the proper selection of the drive systems imposed by the nature of the
process.
7.2 Obiective specifice:
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ingineriei maşinilor electrice, cu accent pe elementele
constructive ce decurg din legi de circuit magnetic şi electric însuşite din cursul de electrotehnică.
Knowledge and proper use of the concepts specific to electrical machine engineering, with emphasis on
constructive elements deriving from magnetic and electrical circuit laws obtained from the electrotechnical course

8.1 Conținutul orelor de curs, semestrul 2
No

Tema

Metode de predare

Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Recapitularea unor legi fundamentale ale
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
electrotehnicii/ Review of some fundamental laws
1
schemelor şi relaţiilor scrise pe
of electrotechnics
tablă. Expunere cu videoproiector.
Legea circuitului magnetic. Ipoteze simplificatoare.
Discuţii.
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Transformatorul electric/ Electrical transformer
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Ecuaţii generale de funcţionare. Ecuaţii practice.
2
schemelor şi relaţiilor scrise pe
Mersul în gol al transformatorului. Funcţionarea în
tablă. Expunere cu videoproiector.
sarcină.
Discuţii.
Tranformatorul trifazat/ The three-phase
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
transformer
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Sistemul magnetic, forme constructive. Tipuri şi
3
schemelor şi relaţiilor scrise pe
limite constructive. Pierderi în transformator.
tablă. Expunere cu videoproiector.
Randamentul transformatorului. Conexiunile
Discuţii.
transformatorului.
Maşini de curent continuu/ Direct current (DC)
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
machines
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
4 Noţiuni constructive. Fenomenul de excitație.
schemelor şi relaţiilor scrise pe
Fenomenul de reacție magnetică. Comutația.
tablă. Expunere cu videoproiector.
Pierderi și randament.
Discuţii.
Generatoare de curent continuu/ DC generators
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Ecuaţia t.e.m. a generatorului. Generatorul cu
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
5 excitaţie separată. Generatorul cu excitaţie
schemelor şi relaţiilor scrise pe
derivaţie. Generatorul cu excitaţie serie.
tablă. Expunere cu videoproiector.
Compoundarea.
Discuţii.
Motoare de curent continuu/ DC motors
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Principiul reversibilităţii. Ecuaţiile de echilibru ale explicaţii şi descrieri cu ajutorul
6 tensiunii şi ecuaţiile de echilibru ale cuplurilor.
schemelor şi relaţiilor scrise pe
Pornirea motoarelor de curent continuu. Reglajul tablă. Expunere cu videoproiector.
turației motoarelor de curent continuu
Discuţii.
Mașini asincrone/ Asyncrhonous machines
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Elemente constructive. Fenomenul de excitație.
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
Fenomenul de reacție magnetică a indusului.
7
schemelor şi relaţiilor scrise pe
Regimurile energetice ale mașinii asincrone.
tablă. Expunere cu videoproiector.
Caracteristicile motorului asincron. Pornirea
Discuţii.
motorului asincron monofazat
https://apps.umfst.ro/Fisdis.php?oper=Rfise&kspc=4&anun=2021
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Corelare Nr
cu ICS ore
2

2

2

4

2
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8 Pornirea, frânarea și reglarea vitezei motoarelor
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
4
asincrone trifazate/The starting, the braking and
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
the velocity regulation of the three-phase
schemelor şi relaţiilor scrise pe
asynchronous motors
tablă. Expunere cu videoproiector.
Metode de pornire, frânare si reglare a vitezei
Discuţii.
motoarelor asincrone trifazate.
Mașini sincrone/ Synchronous machines
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
Elemente constructive. Fenomenul de excitație.
explicaţii şi descrieri cu ajutorul
9 Fenomenul de reacție magnetică a indusului.
schemelor şi relaţiilor scrise pe
4
Regimurile energetice ale mașinii sincrone.
tablă. Expunere cu videoproiector.
Caracteristicile motoarelor sincrone.
Discuţii.
Pornirea, frânarea și reglarea vitezei motoarelor
Prelegere clasică, cu demonstraţii,
sincrone /The starting, the braking and the velocity explicaţii şi descrieri cu ajutorul
10 regulation of the synchronous motors
schemelor şi relaţiilor scrise pe
2
Metode de pornire, frânare si reglare a vitezei
tablă. Expunere cu videoproiector.
motoarelor sincrone
Discuţii.
Bibliografie
[1] Grif H.S., Mașini electrice. Notițe de curs, disponibil on-line pe platforma LMS curenta a UMFST GEP, Tg.
Mures, 2020
[2] S. K. Sahdev, Electrical Machines, Cambridge University Press 2018;
[3] Pearsică M., Petrescu M., Mașini electrice, Ed. Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, Braşov, 2007.
[4] Calueanu D., Voncila I., Badea N., Buhosu R., Munteanu C., Masini Electrice, Editura Fundaţiei Universitare
„Dunărea de Jos” din Galaţi, 2003.
[5] A. Fransua, R. Măgureanu, A. Cîmpeanu, M. Condruc, M. Tocaci, Mașini și sisteme de acționări electrice,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.
[6] Dieter Gerling, Electrical Machines Mathematical Fundamentals of Machine Topologies, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 2015;
[7] Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer Science+Business Media New York 2013;
[8] Kothari D.P., Nagrath I.J., Electric Machines, 4th Edition, Tata McGraw Hill Education Private Limited 2010;
[9] R. Codoiu, Maşini electrice, Notite de curs, vol. 1, UPM Tg-Mureş, 1996.
[10] A. Richardson, Rotating Electric Machinery and Transformer Technology, Reston Pub. Co, UK, 1980.
[11] M. Popa, C. Popescu, Mașini electrice, EDP, Bucuresti, 1975
[12] E. Jezerski, Transformatorul electric, construcţia şi proiectare, Editura Tehnică Bucureşti, 1966.

8.2 Conținutul orelor de seminar, semestrul 2
No

Tema

Metode de predare

Observații

Corelare cu ICS

1 Calculul circuitelor de c.a.
PBL - Problem Based Learning
2 Transformatorul electric
PBL - Problem Based Learning
3 Masini electrice de c.c.
PBL - Problem Based Learning
4 Masina electrică asincronă
PBL - Problem Based Learning
5 Masina electrică sincronă
PBL - Problem Based Learning
6 Verificare finală
Test seminar
Bibliografie
[1] M. Popa, C. Popescu, Mașini electrice, EDP, Bucuresti, 1975
[2] A. Richardson, Rotating Electric Machinery and Transformer Technology, Reston Pub. Co, UK, 1980.
[3] S. K. Sahdev, Electrical Machines, Cambridge University Press 2018;
[4]C. Băla, L. Țogui, M. Covrig, Mașini electrice, Probleme, EDP, București, 1974
[5] R. Codoiu, Maşini electrice convenţionale: Probleme de regim staţionar: Culegere de probleme, partea I-a,
UPM Tg. Mures, 1993

Nr
ore
2
2
4
2
2
2

8.3 Conținutul orelor de lucrări, semestrul 2
No
1

2

3
4

Metode de
Corelare Nr
Observații
predare
cu ICS ore
PBL Motorul de curent continuu cu excitație separata. Conectarea și pornirea
Problem
motorului de curent continuu. Inversarea sensului de rotație al motorului
2
Based
de curent continuu
Learning
PBL Motorul de curent continuu cu excitație separata. Reglarea vitezei
Problem
2
motorului de curent continuu
Based
Learning
PBL Motorul de curent continuu cu excitație separata. Caracteristici de
Problem
2
încărcare
Based
Learning
Generatorul de curent continuu cu excitație separata. Reglarea tensiunii PBL 2
la borne. Polaritatea tensiunii la borne. Caracteristici de încărcare
Problem
Tema
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Generatorul de curent continuu cu autoexcitație. Polaritatea tensiunii la
borne. Caracteristicile de încărcare

Motorul de curent continuu cu excitație serie. Conectarea și pornirea
6 motorului de curent continuu. Inversarea sensului de rotație al motorului
de curent continuu. Caracteristici de încărcare
7 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă. Caracteristici de încărcare

8

Încercările de funcţionare ale transformatorului monofazat, determinarea
parametrilor schemei echivalente şi a caracteristicilor de funcţionare

ransformatorul trifazat: Grupe de conexiuni, studiul influentei conexiunii
9 asupra principalelor marimi electrice; Grupa de conexiuni Yy0; Grupa de
conexiuni Yd5; Grupa de conexiuni Yz5; Grupa de conexiuni Dy5
10

Motorul asincron trifazat. Conectarea, pornirea si inversarea sensului de
rotație. Caracteristici de încărcare

11

Motorul asincron trifazat. Caracteristici dinamice de încărcare.
Compensarea puterii reactive

12

Motorul asincron trifazat - Circuitul Steinmetz. Conectare și pornire.
Caracteristici de încărcare

13

Masina sincronă. Sincronizarea GS – Pornirea MS, reversibilitatea
maşinii sincrone. Caracteristicile în “V” ale motorului sincron

14 Verificare finală

Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
PBL Problem
Based
Learning
Test
laborator

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

Bibliografie
[1] R. Codoiu, Maşini electrice, Îndrumător de laborator, UPM, 1985
[2] M. Germeroth, EEM DC Machines, Lucas-Nuelle Gmbh, 2005;
[3] M. Germeroth, EEM 41 Three-phase asynchronous machines, Lucas-Nuelle Gmbh, 2006;
[4] Ralf Linnertz, Single-phase and three-phase transformers, Lucas-Nülle GmbH, 2006;
[5] R. Linnertz, Three-phase transformers ET6, UniTrain – Course, Lucas-Nülle GmbH, 2018;

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Standarde ocupaţionale/Cod COR: Inginer automatist 215202; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215214; Inginer de cercetare în automatică 215239.

10. Evaluare
Tip
activitate

Metode de evaluare

Pondere
din nota
finală

Două teme (PBL - Problem Based Learning) și un test pe parcurs.
Testul poate să conțină: întrebări tip grilă; întrebări cu răspuns/text
liber; întrebări care presupun calcule și reprezentări grafice.

30

Lucrarile de laborator vor fi evaluate pe parcursul semestrului prin
verificarea si evaluarea referatelor de laborator.

25

Examen sumativ

20

Criterii de evaluare

Evaluare pe parcursul semestrului
Evaluare formativă pentru
- la curs verificarea pregătirii pe tot
parcursul semestrului.
- în
timpul
Prezentarea si sustinerea
activităţii referatelor de laborator
practice
Evaluare finală
- examen Raspuns corect la
teoretic intrebari conform
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final
punctjului alocat
- examen Raspuns corect la
practic
intrebari conform
Test grila
final
punctjului alocat
Standard minim de performanță:
- Prezenta obligatorie la lucrarile de laborator
- Obtinerea notei 5 pe activitatea de laborator
- Obtinerea notei 5 la evaluarea temelor, testul grila si examenul sumativ

25

11. Orar consultații studenți
Șef l dr ing Grif Horațiu-Ștefan

vineri, 10-11

Director departament
Titular(i) curs
Titular(i) aplicații practice
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