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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 

Departamentul Mecanică şi Tehnologii 

Domeniul de studii Mecatronică şi robotică 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Mecatronică  

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei PRACTICĂ 
Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr. Cristian PÎRGHIE 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DID - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
I a) Număr de ore pe săptămână 6.4 Curs - Seminar 6.4 Laborator - Proiect - 
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

90 Curs - Seminar 90 Laborator - Proiect - 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 80 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

Total ore studiu individual  93 

Total ore pe semestru  183 

Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Fizică, Electronică, Rezistenta materialelor, Organe de maşini, Motoare, Masini electrice, 

Hidraulica, Bazele mecatronice 
4.2 de competenţe Rezistenţa materialelor, Ştiinţa materialelor, Electronică digitală, Senzori, Termotehnica 
 

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

 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale și 
transversale 

C3 Realizarea de aplicaţii de automatizare locală în mecatronică şi robotică utilizând componente și ansambluri 
parţiale tipizate și netipizate precum și resurse CAD 
C4 Proiectarea, realizarea şi mentenanţa subsistemelor şi componentelor sistemelor mecatronice 

C5 Proiectarea, realizarea şi mentenanţa subsistemelor de comandă electronică ale sistemelor mecatronice 

Competențe 
explicitate prin 
descriptori de 
nivel 

3.1 Descrierea terminologiei tehnice specifice și a elementelor conceptuale de bază ale sistemelor (mecanice, 
pneumatice, hidraulice, electrice, electronice, optice, informatice etc.) utilizate în mecatronică și robotică pentru 
realizarea de sisteme de automatizare locală 

3.2 Explicarea, interpretarea și utilizarea principiilor de funcţionare ale subsistemelor (mecanice, pneumatice, 
hidraulice, electrice, optice etc.) în proiectarea și implementarea schemelor bloc şi de funcţionare pentru sisteme de 
automatizare locală utilizate în mecatronică şi robotică 
3.3 Elaborarea modelului constructiv-funcţional şi proiectarea ansamblurilor parţiale (mecanice, pneumatice, 
hidraulice, electrice, optice etc.) integrate în subsisteme mecatronice şi robotice pentru automatizări locale 
3.4 Utilizarea metodelor de evaluare a performanţelor subsistemelor mecatronice şi robotice în aprecierea eficienței 
în exploatare a acestora 
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3.5 Elaborarea de proiecte tehnice de execuţie pentru ansambluri parţiale de bază (mecanice, pneumatice hidraulice, 
electrice etc.) utilizate în mecatronică şi robotică pentru automatizări locale 
4.1 Definirea principiilor şi metodelor de funcţionare, proiectare asistată şi simulare pentru subsisteme şi 
componente mecatronice 

4.2 Explicarea şi interpretarea principiilor de bază privind alegerea optimă a subsistemelor şi componentelor 
mecatronice 
4.3 Utilizarea schemelor (electrice, optice, pneumatice, hidraulice etc.) pentru elementele componente ale unui 
sistem mecatronic în vederea realizării proiectului tehnic şi de execuţie 

4.4 Utilizarea eficientă a metodelor moderne de evaluare, diagnosticare, măsurare şi testare a componentelor şi 
subsistemelor mecatronice 
4.5 Elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru componente şi subsisteme mecatronice, inclusiv pentru micro 
şi nano roboţi, MEMS, NEMS şi altele 

5.1 Descrierea conceptelor şi teoriilor din domeniul electronicii digitale, a bazelor reglării automate, a senzorilor, a 
teoriei semnalelor şi circuitelor în domeniul mecatronicii  
5.2 Explicarea şi interpretarea specificului proceselor mecatronice în vederea proiectării sistemului de acţionare 
folosind sisteme de instrumentaţie virtuală şi mediile de programare pentru microcontrolere şi automate 
programabile 
5.3 Operare cu programe de instrumentaţie virtuală şi programarea microcontrolerelor şi automatelor programabile 
pentru conducerea sistemelor mecatronice 
5.4 Analiza, modelarea, identificarea şi sinteza subsistemelor de reglare automată prin achiziţia, prelucrarea şi 

interpretarea datelor simulate sau obţinute din echipamentele reale prin instrumentaţie adecvată 
5.5 Realizarea unor prototipuri virtuale şi reale pentru ansambluri parţiale de comandă şi control a sistemelor 
mecatronice, inclusiv pentru micro şi nano roboţi, MEMS, NEMS şi altele 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• - Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fundamentale ale fabricării şi 
funcţionării sistemelor mecanice si mecatronice; 

• - Cunoaşterea şi înţelegerea soluţiilor constructive ale sistemelor mecanice si 
mecatronice; 

• - Capacitatea de a alege, instala şi utiliza sisteme mecatronice în funcţie de 
aplicaţia considerată. 

7.2 Obiectivele specifice 
 

1. Cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei) 
a. Cunoaştere şi înţelegerea:  
- modului de proiectare si fabricare a elementelor mecanice, mecatronice 
- noţiunilor şi termenilor specifici sistemelor, mecanice, mecatronice si micro-
electromecanice; 
- principiilor tehnologice care stau la baza fabricării şi funcţionării sistemelor 
mecatronice 
- criteriilor de alegere a sistemelor mecatronice; 
- performanţelor şi fiabilităţii sistemelor mecatronice. 
b. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 
- fenomenelor interdisciplinare implicate în sistemele mecatronice; 
- formarea capacităţii de a utiliza şi aplica cunoştiinţe interdisciplinare; 
- performanţelor sistemelor mecatronice în funcţie de soluţiile constructiv-
funcţionale. 
2. Tehnice / profesionale (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare): 
- abilitatea de raportare a cunoştinţelor teoretice la practică;  
- capacitatea de a compara şi alege sisteme mecatronice existente; 
- capacitatea de întreţinere şi reparare a aparatelor care au în structură 
sistememecatronice; 
3. Atitudinal – valorice (manifestarea unei atitudini pozitive faţă de domeniu) 
- formarea unei atitudini profesionale etice şi responsabile; 
- înţelegerea nevoii de colaborare interdisciplinară cu specialişti din domenii 
conexe; 
- formarea spiritului de echipă. 
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8. Conţinuturi 

 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Practică în domeniul  mecanicii,  mecatronicii, mecatronicii auto, a 

echipametelor și instalațiilor , etc la diferite  firme pe baza unui contract 
de parteneriat încheiat între universitate și respectiva întreprindere. 
Studenţii vor efectua stagii de practica in compartimentele firmelor si se 
vor integra in programul acestora.  Iniţial vor fi instruiţi prin cursuri de 
formare timp de 6 ore. 

90 

expunere orală, conversaţie, demonstraţia, 

descoperire dirijată, studiu de caz, 
exemplificare, sinteză cunoştinţelor 

 

Bibliografie 
 Normele de protecţia muncii si stingerea incendiilor din cadrul firmelor; 

 Documentaţii privind produsele, echipamentele mecatronice din cadrul firmelor; 

 Cartiile tehnice ale diferitelor maşini, aparate si sisteme de măsura; 

 Aplicaţii informatice utilizate in cadrul practicii. 

Bibliografie minimală 
- Normele de protecţia muncii si stingerea incendiilor din cadrul firmelor; 
- Documentaţii privind produsele, echipamentele mecatronice din cadrul firmelor; 
- Cartiile tehnice ale diferitelor maşini, aparate si sisteme de măsura; 
- Aplicaţii informatice utilizate in cadrul practicii. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul  activităţilor de practică este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare de la programele de studiu 
Mecatronica de la alte universităţi din ţară şi străinătate.  
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs    

Seminar 

Nota acordată la examinarea finală Evaluare orală 60% 
Nota acordată pentru participarea activă în 
timpul practicii propusă de către personalul 
întreprinderii unde se desfășoară practica. 

Evaluare continuă 40% 

Standard minim de performanţă 

o însuşirea principalelor noţiuni 
o cunoaşterea problemelor de bază din domeniu 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2018  

 

 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
 

 

 
Data aprobării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 

 
 

 

 

 


