FIŞA DISCIPLINEI*
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
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Inginerie

Calculatoare şi Inginerie Electrică
Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Licenţă

Electronică Aplicată /inginer

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5
Semestrul

Electrochimie

Cod: 39.04.9.1.20.12.18.C.O.06

Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU
Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU
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2.6. Tipul de
evaluare

C 2.7 Regimul
disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ

28

din care 3.2
curs
din care 3.5
curs

1
14

din care 3.3
seminar/laborator
din care 3.6
seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.
Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al
activităţilor enumerate mai sus.
3.7. Total ore studiu individual
32
3.8. Total ore din planul de învăţământ
28
3.9 Total ore pe semestru
60
3.10 Numărul de credite
2

1
14
ore
20
4
8
-

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




Cunoştinţe generale de chimie

5. Condiţii (acolo unde este cazul)



5.1 de desfăşurare a cursului


5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Participare activă;
Lectura suportului de curs;
Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile
deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice
în timpul cursului, nici părăsirea de către studenţi a sălii de curs
în vederea preluării apelurilor telefonice personale;
Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi laborator
întrucât aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului
educaţional;
Participare activă;
La laborator studentul va veni cu halat de protecţie şi cu
lucrarea, ce urmează a fi discutată şi executată în laborator,
pregătită acasă.
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6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe 
profesionale 



Competenţe 
transversale



Să cunoască terminologia specifică disciplinei;
Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de chimie;
Să înţeleagă importanţa şi influenţa structurii elementelor şi a combinaţiilor chimice
asupra proprietăţilor acestora;
Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor comportări ale substanţelor
chimice;
Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor de laborator.
Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea
abilităţilor de gândire critică;
Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi
studii de specialitate;
Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în
învăţământul european.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

Cursul, destinat studenţilor din anul I, face parte din ansamblul disciplinelor de
pregătire fundamentală şi are ca obiectiv formarea unei baze informaţionale
solide, necesară în pregătirea la disciplinele de specialitate.
Tematica lucrărilor de laborator urmăreşte tematica cursului, în vederea
completării şi fixării cunoştinţelor. Se urmăreşte, de asemenea, însuşirea
deprinderilor practice de laborator. Se pune accent pe interpretarea şi
prelucrarea rezultatelor.

7.2 Obiectivele
specifice

Studenţii:
 vor avea cunoştinţe generale de electrochimie, necesare profesiunii;
 vor cunoaşte şi utiliza corect termenii de specialitate;
 vor înţelege proprietăţile chimice şi comportarea unor materiale pe baza
structurii şi compoziţiei chimice;
 vor şti să utilizeze aparatura de laborator specifică;
 se vor familiariza cu lucrul cu diverse categorii de substanţe chimice.

8. Conţinuturi
8.1. Curs (unităţi de învăţare)

Metode de predare

Proprietăţi fizico-mecanice ale metalelor.
Proprietăţi chimice ale metalelor.
Proprietăţi electrice ale substanţeţor.
Proprietăţi magnetice ale substanţeţor.
Reacţii de oxido-reducere. Disociere electrolitică.
Electroliţi.
Electrod. Potenţial de electrod. Tipuri de electrozi.
Pile electrochimice.
Compuşi macromoleculari: clasificare; obţinere;
proprietăţi.
Utilizări ale compuşilor macromoleculari.

Prezentare PowerPoint

2

Prezentare PowerPoint

2

Prezentare PowerPoint

2

Prezentare PowerPoint
Prezentare PowerPoint

2
2

Prezentare PowerPoint

2

Prezentare PowerPoint

2
14
Nr. de
ore

Total ore curs
Metode de predare

8.2. Laborator (unităţi de învăţare)

Elemente de protecţia muncii şi norme de comportare
în laboratorul de electrochimie. Operaţii şi aparatură Prezentare, dezbatere
specifice laboratorului de electrochimie.
2

Nr. de
ore

2

Determinarea potenţialului electrodului de specia I
metalic.
Influenţa concentraţiei speciei electrochimic active asupra
potenţialului electrodului de specia I metalic.
Influenţa concentraţiei speciei electrochimic active asupra
potenţialului electrodului redox.
Studiul pilei Daniell
Electroliza soluţiei de sulfat de cupru. Influenţa
compoziţiei electrolitului, a densităţii de curent şi a
temperaturii asupra randamentului de curent şi asupra
consumului specific de energie.
Test de laborator. Verificarea referatelor lucrărilor.

Seminar+activitate practică

2

Seminar+activitate practică

2

Seminar+activitate practică

2

Seminar+activitate practică

2

Seminar+activitate practică

2
2
14

Total ore seminar
 Bibliografie

Minimală obligatorie:
- Turtureanu, A., Chimie generală, Ed. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu, 2016.
- Sava, L., Goncea, C.M., Îndrumar de lucrări practice de chimie fizică, Ed. Univ. “Lucian
Blaga” din Sibiu, 2001.
Complementară:
- Neniţescu, C.D., Chimie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
- Stoica, L., Chimie generală şi analize tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1991.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei s-a
consultat cu alte cadre didactice din domeniu, în vederea identificării nevoilor şi aşteptărilor
angajatorilor şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ
superior.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Volumul şi corectitudinea
Două teste scrise
cunoştinţelor
(la jumătatea şi la
66,66%
10.4 Curs
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
sfârşitul semestrului)
Organizarea conţinutului
Întocmirea şi susţinerea unui
Test + urmărire şi
10.5
referat, a unei aplicaţii
notare a activităţii la
33,33%
Seminar/laborator
laborator
Participare activă la seminarii
10.6 Standard minim de performanţă
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.
 Pentru promovare studentul trebuie să obţină cel puţin nota 5 la testele scrise din curs şi cel puţin
nota 5 la activitatea de laborator.
* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi
gradul acestora.
Data completării
01.10.2016
__________

Semnătura titularului de curs/seminar
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Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________

Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI
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