
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului 

1.3 Departamentul Analiza si Ingineria Mediului 

1.4 Domeniul de studii ingineria mediului 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Ingineria calitatii, sanatatii, securitatii si a mediului 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Fizica 2  

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Mircea  Anton 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. Dr. Mircea Anton 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul 

 

2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Exam. 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 Din care:  curs 2 3.3 

seminar/laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 3.5 Din care:  curs 28 3.6 

seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe neimpus 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

neimpus 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri neimpus 

Tutoriat 2 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

Număr de ore studiu individual pe săptămână neimpus Din care: 

F: 

neimpus I

: 

neimpus 

3.7 Total ore studiu individual neimpus 

3.8 Total ore pe semestru neimpus 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Fizica si matematica de gimnaziu 

4.2 de competenţe  Competente corespunzatoare fizicii si matematicii de gimnaziu 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator de fizica 
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  Dezvoltarea limbajului de specialitate caracteristic disciplinelor exacte. 

 Deprinderi practice de măsurare a unor mărimi fizice și de prezentare adecvată a unor date 

experimentale. 

 Disciplină fundamentală ce tratează noțiunile de bază de fizică pentru a permite:  

-întelegerea fenomenelor din mediul înconjurător 

 - aprofundare unor discipline specifice tehnologiilor/ ingineriei de mediu. 

 Intelegerea principiului de functionare al unor aparate analitice: spectrofotometru UV/VIS, 

spectrometru de absorbtie/emisie atomica 
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 Dezvoltarea abilităţii de a utiliza cunoştinţele dobândite în aplicaţii practice şi capacitatea 

de rezolvare a unor probleme punctuale. 

 Competenţele de matematică, ştiinţă şi tehnologie  

 Competențe de lucru în echipă. 

 Dezvoltarea unui raţionamet critic, bazat pe efectuarea și interpretarea unor analize 

cantitative. 

 Dobândirea de cunoștințe de bază necesare abordarii unor discipline precum: Operații 

Unitare, Fizica Atmosferei, Controlul Calității mediului, Analize instrumentale, Amenajări 

și construcții hidrothenice, Radioactivitatea mediului, Surse Clasice și Neconvenționale de 

Energie etc . 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1: Unde electromagnetice 1 [2 ore] Prelegerea interactivă  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul trateaza notiunile de baza ale fizicii necesare intelegerii fenomenelor(fizice) 

din mediul inconjurator. 

Cursul ofera: 

1.Introducerea notiunilor de fizica. 

2.Tratarea teoretica la nivel accesibil a celor mai importante capitole ale fizicii. 

3.Explicarea stiintifica a multor fenomene fizice din mediul inconjurator. 

4. Explicarea principiilor de functionare ale unor aparate analitice prezente in 

laboratoarele de mediu (spectrofotometre, spectrometre de masa, de emisie/absorbtie 

atomica, sonometru, aparat de masura campuri electromagnetice) 

Seminariile au un caracter deschis,de discutii cu participarea activa a studentilor, 

atractive prin temele abordate si softului educational folosit. 

Lucrarile de laborator dezvolta studentilor deprinderile experimentale si de munca in 

echipa, spiritul de observatie. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 dobandirea notiunilor de baza de fizica 

 aplicarea cunostintelor de fizica in intelegerea  unor fenomene din mediul 

inconjurator 

 dobandirea de deprinderi de lucru in laborator:masuratori, prelucrarea 

datelor, interpretare, grafice 

 formarea unui limbaj stiintific adecvat 

 cunoasterea si operarea diferitelor aparate (sonometru, campuri 

electromagnetice, spectrofotometru) 

 



2: Unde seismice [2 ore] Expunerea 

Învăţarea bazată pe 

probleme 

Problematizarea 

Exerciţii şi rezolvări de 

probleme 

Prezentarea de studii de 

caz 

Conversaţia euristică 

Explicaţia  

Modelarea 

 

3: Unde electromagnetice 2 [2 ore]   

4: Poluarea electromagnetica [2 ore]  

5: Lumina .Ce este lumina-Dualismul unda-corpuscul [2 
ore] 

 

6: Lumina .Reflexia.Refractia.Dispersia.Absorbtia. 

Fenomene optice din natura[2 ore] 

 

7: Lumina.Lentile, Oglinzi, Instrumente optice [2 ore]  

8: Spectrofotomerie [2 ore]  

9: Atomul. Modelul planetar [2 ore]  

10: Atomul. Modelul lui Bohr[2 ore]  

11:  Atomul. Spectre de emisie/absorbtie [2 ore]  

12: Nucleul.Structura. Forte nucleare. Stabilitatea 
nucleului [2 ore] 

 

13 : Nucleul. Reactii nucleare. Tipuri de reactii nucleare [2 
ore] 

 

14: Nucleul. Legea dezintegrarii radioactive . Datarea cu 
carbon 14 [2 ore] 

 

Bibliografie 
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3. B.W. Tillery, Physical science, WCB Publishers,1993 

4. J.T.Shipman, J.D. Wilson, An Introduction to Physical Science, D.C. Heath and Company, 1990 

5. Rodica Ionescu-Andrei, Cristina Onea, I. Toma, Fizica, Editura Teora , Bucuresti, 1999 

6. D. Haralamb, S. Talpalaru, G. Negrea, C. Rus, Fizica, Editura Polirom, Iasi, 2002 

7. Suport de curs – Lector Dr Mircea Anton 

8. M.Anton, Fizica Experimentala, Editura Presa Universitara Clujeana, 2010 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

SEMINAR: 

1. Dualismul unda-corpuscul (2 ore) 

2. Spectre de emisie/absorbtie (2 ore) 

3. Reactii nucleare-interactiunea radiatiilor nucleare 

cu organismele vii (2ore) 

4. Serii spectrale (2 ore) 

 

 
Prelegerea interactivă 

Expunerea 

Învăţarea bazată pe 

probleme 

Problematizarea 

Exerciţii şi rezolvări de 

probleme 

Prezentarea de studii de 

caz 

Conversaţia euristică 

Explicaţia  

Modelarea 

 

Lucrări de laborator (Activităţi practice) 

 

1.Studiul lentilelor (2 ore) 

2. Spectrometrul de absorbtie atomica (4 ore) 

3.   Linii spectrale ale atomilor (Hg) (2 ore) 

4. Aparatul SRM-3000- caracteristici tehnice 

Masurarea campului elm. produs de telefoane 

mobile (2 ore) 

5. Spectre de emisie/absorbtie ale hidrogenului (2 

ore) 

6. Aparate optice: monocromator, 

  



microscop,luneta (2 ore) 

7. Spectrofotometrie (4 ore) 

8. Microunde (2 ore) 
  

 

   

 
 
 

  

Bibliografie  

La fel ca la pct. 8.1 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs  Pentru studentii din an 

1:examen oral. Examenul 

consta din doua parti:prima 

parte verifica cunostintele 

elementare de calcul 

algebric si de fizica din 

gimnaziu.Nota minima este 

7.Daca indeplineste conditia 

de trecere, studentul 

raspunde la intrebarile din 

curs (partea 2a).Pentru 

studentii audienti:examen 

scris. 

60% 

   

10.5 Seminar/laborator  Note la fiecare referat al 

lucrarilor de laborator, 

minim 3 note teste scrise. 

40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Studentul sa opereze cu notiunile fundamentale de fizica, sa faca transformari de unitati de masura, sa 

descrie cu limbajul adecvat fenomenele de fizica studiate, sa descrie lucrarile de laborator, sa rezolve 

probleme simple.  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de semina 

9 03 2021   Mircea Anton    Mircea Anton  

Data avizării în departament                 Semnătura directorului de departament

   


