FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2017-2018
Decan,
Conf. univ. dr. ing. Iulian IONIŢĂ
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii 1
1.6 Programul de studii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială
Inginerie Industrială
Studii de licenţă
Ingineria securităţii în industrie

P0F

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Dispozitive tehnologice (2)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Sef lucr. dr. ing. Diana – Antonia GHEORGHIU
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii
Sef lucr. dr. ing. Diana – Antonia GHEORGHIU
2.4 Anul de studii 2
3
2.5 Semestrul 3
6
2.6 Tipul de evaluare 4
C
2.7 Tipul disciplinei 5
P1F

P2F

P3F

DID

P4F

3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care 3.2 curs
2 3.3a sem. - 3.3b laborator
2 3.3c proiect 3.4 Total ore din planul de învăţământ 6
56 din care 3.5 curs 28 3.6a sem. - 3.6b laborator 28 3.6c proiect Distribuţia fondului de timp 7
Nr. ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
6
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii
8
Tutoriat 8
Examinări 9
2
Alte activităţi: consultaţii, corectare teste semestriale, programe analitice, îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti
2
3.7 Total ore studiu individual 10
28
3.8 Total ore pe semestru 11
84
3.9 Numărul de credite
3
P5F

P6F

P7F

P8F

P9F

P10F

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 12  Desen tehnic
4.2 de competenţe

P1F

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului 13
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului /
proiectului 14
P12F

 Tablă, videoproiector
 Tehnică de calcul, utilaje experimentale

P13F

6. Competenţele specifice acumulate 15
P14F

Număr de credite alocat disciplinei 16:
P15F

3

P

Repartizare credite
pe competenţe 17

Competenţe profesionale

P16F

CP1. Efectuarea
de calcule,
demonstraţii şi
aplicaţii, pentru
rezolvarea de
sarcini specifice
ingineriei
industriale pe baza
cunoştinţelor din
ştiinţele
fundamentale.

CP1.1. Identificarea si utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi a metodelor
specifice ingineriei industriale, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele
fundamentale.
CP1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru explicarea
si interpretarea fenomenelor fizice, chimice si tehnologice specifice ingineriei
industriale.
CP1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea de sarcini
specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale
CP1.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare fundamentale, pentru
identificarea, modelarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a unor
fenomene, procese şi teorii caracteristice, precum şi de a prelucra şi interpreta
rezultatele proceselor specifice domeniului ingineriei industriale.
CP1.5. Elaborarea de modele şi proiecte profesionale prin selectarea şi utilizarea
unor principii, metode şi soluţii consacrate din disciplinele fundamentale ale
domeniului ingineriei industriale.
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-

CP2. Asocierea
cunoştinţelor,
principiilor şi
metodelor din
ştiinţele tehnice
ale domeniului cu
reprezentări
grafice pentru
rezolvarea de
sarcini specifice.

CP3. Utilizarea de
programe si
tehnologii digitale
pentru rezolvarea
de sarcini
specifice
ingineriei
industriale, în
general, şi in
ingineria
securităţii si
sănătăţii in munca,
in particular.

CP4. Alegerea,
proiectarea,
asistenta tehnica si
exploatarea
sistemelor de
munca in condiţii
de securitate si
sănătate

CP5. Integrarea
principiilor de
securitate si
sănătate in
procesele de
munca, prin
identificarea si
evaluarea
riscurilor
profesionale.

CP6. Asigurarea
managementului
integrat al
activităţii de
securitate si
sănătate in munca
in mediul socialeconomic.
CPS1
CPS2

CP2.1. Identificarea, definirea şi descrierea principiilor şi metodelor din ştiinţele
tehnice ale domeniului utilizând reprezentări grafice pentru rezolvarea de
sarcini specifice.
CP2.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază, a principiilor şi metodelor din ştiinţele
tehnice pentru explicarea conceptelor privind proiectarea şi implementarea
unor sarcini, procese specifice ingineriei industriale.
CP2.3. Aplicarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale
domeniului si asocierea acestora cu reprezentările grafice, în scopul rezolvării
de sarcini specifice domeniului ingineriei industriale.
CP2.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea asocierii cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele
tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini
specifice.
CP2.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea principiilor şi metodelor
consacrate în domeniu prin asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor
din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice
CP3.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru realizarea
documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul computerului, folosind tehnicile
office şi CAD.
CP3.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) la realizarea
documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul computerului folosind tehnicile
office şi CAD.
CP3.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru soluţionarea problemelor
apărute la realizarea documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul computerului
folosind tehnicile office şi CAD.
CP3.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea la realizarea documentaţiei tehnice specifice cu ajutorul
computerului folosind tehnicile office şi CAD.
CP3.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale cu
ajutorul computerului folosind tehnicile office şi CAD.
CP4.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru evaluarea si
soluţionarea optimă a problemelor tehnice in legătură cu sistemele de muncă
in domeniu.
CP4.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) la evaluarea si
soluţionarea optimă a problemelor tehnice in legătură cu sistemele de muncă
in domeniu.
CP4.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru soluţionarea problemelor
apărute la evaluarea si soluţionarea optimă a problemelor tehnice in legătură
cu sistemele de muncă in domeniu
CP4.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea si modul de soluţionare optimă a problemelor tehnice in
legătură cu sistemele de muncă in domeniu
CP4.5. Elaborarea de proiecte profesionale privind evaluarea si soluţionarea optimă
a problemelor tehnice in legătură cu sistemele de muncă in domeniu
CP5.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru desfăşurarea
proceselor de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, prin
identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale.
CP5.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru
desfăşurarea proceselor de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în
muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale.
CP5.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru desfăşurarea proceselor de
muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, prin identificarea şi
evaluarea riscurilor profesionale.
CP5.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea în desfăşurarea proceselor de muncă, în condiţii de securitate
şi sănătate în muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale.
CP5.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu specific de identificare şi evaluare a
riscurilor profesionale.
CP6.1. Enunţarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru asigurarea
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca.
CP6.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, teorii, metode) pentru asigurarea
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca.
CP6.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru asigurarea
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca.
CP6.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru
asigurarea managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in
munca.
CP6.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice activităţilor de asigurare a
managementului integrat al activităţii de securitate si sănătate in munca.

-

-

-

3

-

-

-

-
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Competenţe
transversale

CT1

CT2

CT3
CTS

Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a
sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.
Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice,
a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor. Executarea responsabila a sarcinilor
profesionale.
Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite
paliere ierarhice.
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi
respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua
a propriei activităţi. Comunicare si lucrul in echipa.
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul
inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia pentru
dezvoltarea personală şi profesională.
Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia
informaţiei şi a comunicării, conştient de nevoia de formare continuă.

-

-

-

-

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Dezvoltarea bagajului de cunoştinţe, gândirii şi pregătirii tehnice şi practice în
7.1 Obiectivul general al disciplinei
domeniul dispozitivelor tehnologice, în vederea dezvoltării tehnico - ştiinţifice şi
tehnologice pentru anii următori
7.2 Obiective specifice

 Totodată, gândirea tehnică trebuie bine racordată cu gândirea economică, astfel încât
orice tehnologie trebuie înţeleasă ca posibilitate eficientă de realizare a producţiei în
condiţii optime şi de calitate.

8. Conţinuturi
Metode de predare 19

8.1 Curs 18

P18F

P17F

1. Locul şi rolul dispozitivelor în operaţiile de prelucrare pe maşini unelte ...........................
1.1. Dispozitivul, element component al unui sistem tehnic.
1.2. Rolul dispozitivelor tehnologice în operaţiile de prelucrare pe maşini - unelte.
1.3. Condiţiile cerute dispozitivelor.
1.4. Eficienţa economică a folosirii dispozitivelor.
1.5. Importanţa dispozitivelor tehnologice în mecanizarea şi automatizarea proceselor
tehnologice.

Obs.
(nr.ore)
(2)

2. Metode de utilizare a dispozitivelor tehnologice în industrie …………....……………..…
2.1. Criterii de clasificare a dispozitivelor tehnologice.
2.2. Materiale pentru dispozitive tehnologice mecanice.

(4)

3. Sisteme şi dispozitive de comandă ......................................................................................
3.1. Sisteme de comandă. Tipuri de sisteme de comandă.
3.2. Dispozitive de comandă cu elemente:
 de comandă: manuale şi automate;
 de transmitere a semnalului: mecanice, hidraulice, pneumatice, electrice etc.
 de acţionare: mecanice, hidraulice, pneumatice, electrice şi combinate.

(6)

4. Dispozitive de blocare şi frânare ..........................................................................................
4.1. Dispozitive de blocare: cu clichet, cu excentric;
4.2. Dispozitive de frânare: cu bandă, cu saboţi, cu discuri, conice, centrifuge etc.
5. Metodologia de proiectare a dispozitivelor ..........................................................................
5.1. Metodologia tradiţională de proiectare a dispozitivelor;
5.2. Metodologia SEFA de proiectare a dispozitivelor
6. Simbolizarea schemelor de orientare şi fixare a pieselor pentru prelucrare .........................
6.1. Proiectarea schemelor de orientare a pieselor;
6.2. Proiectarea schemelor de fixare a pieselor;
6.2.1. Sistemul dispozitiv – semifabricat legat de masa maşinii – unelte;
6.2.2. Sistemul dispozitiv – semifabricat legat de axul principal;
6.2.3. Stabilitatea şi rigiditatea semifabricatelor. Erori de strângere.

Prelegere si
utilizarea
videoproiectorului
(4)

(4)
(6)

(2)
7. Norme de securitate şi sănătate a muncii şi mediului înconjurător.
Bibliografie curs:
1. CAŢARSCHI, Vasile – TEHNOLOGIE – Tehnologie mecanică şi ştiinţa materialelor – Editura Satya, Iaşi, 1997
2. PICOŞ Constantin, AILINCĂI Gh., BOHOSIEVICI C., PRUTEANU Octavian, BRAHA Vasile, PARASCHIV Dragoş
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– Calculul adaosurilor de prelucrare şi al regimurilor de aşchiere – Editura Tehnică Bucureşti, 1974;
3. BOTEZ Emil, MORARU Vasile, MINCIU Constantin, ISPAS Constantin – Maşini – unelte. Organologia şi precizia
maşinilor – unelte - Editura Tehnică Bucureşti, 1978;
4. ANTONESCU N.N., GÎRLEANU L.T. – Maşini - unelte şi prelucrări prin aşchiere – E.D.P. Bucureşti, 1972;
5. MEHEDINŢEANU M., HOLLANDA D., SPOREA I. – Tehnologie mecanică şi maşini – unelte - E.D.P. Bucureşti,
1982;
6. PALFALVI Attila, ş.a. - Tehnologia materialelor, E.D.P. Bucureşti, 1985.
7. TACHE Voicu, BRÂGARU Aurel – Dispozitive pentru maşini – unelte. Editura Tehnică Bucureşti, 1976.
8. ROMANITÂ, Mircea, DOGĂRESCU, Ştefan, STĂNESCU, Mihai – Maşini şi utilaje industriale. - E.D.P. Bucureşti,
1975.
8.2a Seminar
Metode de predare 20
Observaţii
P19F

8.2b Laborator
Metode de predare 21
1. Prevederi de securitate şi sănătate în muncă ...........................................................
2. Dispozitive pentru verificarea preciziei geometrice a maşinilor unelte ..................
3. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea pe strung .....
4. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea pe maşina de
găurit .....................................................................................................................
5. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea pe maşina de
frezat orizontală ....................................................................................................
6. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea pe maşina de
rabotat ................................................................................................................... Demonstraţie practică,
7. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea pe maşina de exerciţiu, experiment,
mortezat ................................................................................................................. calcule
8. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor pentru divizare ...................................
9. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea roţilor
dinţate cilindrice prin generare .............................................................................
10. Dispozitive de prindere şi fixare a sculelor pe strungul revolver .........................
11. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea roţilor
dinţate cilindrice prin mortezare .........................................................................
12. Dispozitive de prindere şi fixare a pieselor şi sculelor la prelucrarea suprafeţelor
conice pe strung ..................................................................................................
8.2c Proiect
Metode de predare 22
P20F

P21F

Obs. (nr.ore)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(2)
(2)
(4)
Observaţii

Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect):
1. Vasile CATARSCHI – Tehnologia prelucrarilor mecanice ; Dispozitive tehnologice – Lucrari practice – Editura PIM,
ISBN 978-606-13-2722-5, Iasi, 2015, 205 pag.
2. Constantin PICOŞ, Gh. AILINCĂI, C. BOHOSIEVICI, Octavian PRUTEANU, Vasile BRAHA, Dragoş PARASCHIV –
Calculul adaosurilor de prelucrare şi al regimurilor de aşchiere – Editura Tehnică Bucureşti, 1974;
3. Emil BOTEZ, Vasile MORARU, Constantin MINCIU, Constantin ISPAS – Maşini – unelte. Organologia şi precizia
maşinilor – unelte - Editura Tehnică Bucureşti, 1978;
4. N.N. ANTONESCU, L.T. GÎRLEANU – Maşini - unelte şi prelucrări prin aşchiere – E.D.P. Bucureşti, 1972;
5. TACHE Voicu, BRÂGARU Aurel – Dispozitive pentru maşini – unelte. Editura Tehnică Bucureşti, 1976.
6. ROMANITÂ, Mircea, DOGĂRESCU, Ştefan, STĂNESCU, Mihai – Maşini şi utilaje industriale. - E.D.P. Bucureşti, 1975.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 23
P2F

 Disciplina Dispozitive tehnologice 2 este una dintre disciplinele de specialitate care contribuie la formarea inginerului cu
competenţe în securitate şi sănătate în muncă, astfel încât obiectivele sale sunt în concordanţă deplină cu planul de
învăţământ de la specializarea aferentă domeniului Inginerie Industrială. De altfel, această concordanţă s-a realizat inclusiv
prin discutarea amănunţită în biroul de conducere a facultăţii a conţinutului ştiinţific şi a planificării materiei care se
abordează. În acest fel s-a obţinut inclusiv evitarea suprapunerilor cu noţiunile care sunt predate la alte discipline care
figurează în planul de învăţământ.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5a Seminar
10.5b Laborator

10.1 Criterii de evaluare
 Cunoştinţe teoretice
însuşite (cantitatea,
corectitudinea, acurateţea)
 Frecvenţa/relevanţa
intervenţiilor sau
răspunsurilor
 Cunoaşterea aparaturii, a
modului de utilizare a

10.2 Metode de evaluare
Teste pe parcurs 24: 2 teste în săptămânile 7 şi 12;
Teme de casă:
Evaluare finală: Colocviu
P23F

P

 Evidenţa intervenţiilor, portofoliu de lucrări
(referate, sinteze ştiinţifice)
 Chestionar scris
 Răspuns oral
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10.3 Pondere
din nota finală
20%
%
60% (minim 5)
%
20% (minim 5)

10.5c Proiect

instrumentelor specifice;
evaluarea unor instrumente
sau realizări, prelucrarea şi
interpretarea unor rezultate
 Calitatea proiectului
realizat, corectitudinea
documentaţiei proiectului,
justificarea soluţiilor alese

 Caiet de laborator (lucrări experimentale, referate)
 Demonstraţie practică

 Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea
proiectului
 Evaluarea critică a unui proiect

% (minim 5)

10.5d Alte
% (minim 5)


activităţi 25
26
10.6 Standard minim de performanţă
 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru desfăşurarea proceselor de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în
muncă, prin măsuri de protecţie: tehnice, organizatorice, igienico-sanitare de realizare a securităţii omului în procesul de
muncă, prin eliminarea sau evitarea, ori diminuarea acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman.
P24F

P25F

Data completării,

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de aplicaţii,

09.2017

...............................................

.....................................................

Data avizării în departament,
09.2017

Director departament, Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU
..............................................................

1

Licenţă / Master
1-4 pentru licenţă, 1-2 pentru master
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master
4 Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul
de învăţământ
6 Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc)
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7.
8
Între 7 şi 14 ore
9
Între 2 şi 6 ore
10 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual.
11 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu
numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit.
12
Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente
13
Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc.
14
Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc.
15 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii)
16
Din planul de învăţământ
17
Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei
18
Titluri de capitole şi paragrafe
19
Expunere, prelegere, prezentare la tablă a problematicii studiate, utilizare videoproiector, discuţii cu studenţii (pentru fiecare capitol,
dacă este cazul)
20
Discuţii, dezbateri, prezentare şi/sau analiză de lucrări, rezolvare de exerciţii şi probleme
21
Demonstraţie practică, exerciţiu, experiment
22
Studiu de caz, demonstraţie, exerciţiu, analiza erorilor etc.
23
Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii
24 Se va preciza numărul de teste şi săptămânile în care vor fi susţinute.
25
Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc.
26
Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii.
2
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