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1. Informaţii de identificare a unității de curs
Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 071 Inginerie și activități inginerești
Domeniul de formare profesională: 0710 Inginerie și management
Denumirea specialităţii: 0710.1 Inginerie și management (în
transport auto
Administrarea unităţii de curs Tehnologia materialelor III:
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Statutul: Unitate de curs obligatorie.
Orarul: Conform orarului de la facultate
Localizarea sălilor: Laborator – aula 5017.

2. Informaţii referitoare la cadrul didactic
Beșliu Vitalie, doctor în științe tehnice, conferenţiar universitar,
absolvent al Universităţii de Stat „Alecu Rusoo” din Bălți, specialitatea
„Fizica și educația tehnologică” (2004). Studii postuniversitare de doctorat,
Faculltatea de Mecanică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
România (2005-2008)
Aula – 210 sau 5016.
E-mail: besliuvitalie@mail.ru
Orele de consultaţii – conform orarului de la Catedră, prin poşta
electronică, Skype etc.
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Topala Pavel dr. hab., prof. univ., la Catedra de ştiinţe fizice şi
inginereşti, a absolvit Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Facultatea Fizică şi Matematică, Specialitatea Discipline
tehnice cu specialitatea suplimentară fizica (1980). Doctorantura
(1988). Doctor în tehnică (1994), conferenţiar universitar (2001),
doctor habilitat în tehnică (2008), profesor universitar (2009), şef al
catedrei Tehnică şi tehnologii (2003 – 2009), decan al Facultăţii de
Știinţe Reale (2010 – 2013), decan al Facultăţii de Ştiinţe Reale,
Economice şi ale Mediului (2013 – 2017), din 2017 pînă în prezent
Președintele Consiliului Științific al Universității.
Aula: 5017 sau blocul I
Orele de consultaţii: conform orarului de la catedră.
E-mail: pavel.topala@gmail.com
3. Integrarea unității de curs în programul de studiu
Unitatea de curs: ,,Tehnologia materialelor III’’ este
prevăzută în planul de învăţămînt, ciclul I, studii superioare, la
specialitatea „Inginerie şi management (în transportul auto)”, făcînd
parte din pregătirea de specializare a studenţilor. Scopul acestei
unități de curs este dezvoltarea capacităţii decizionale referitoare la
metodele de elaborare şi prelucrare a materialelor nemetalice și
compozite. De asemenea, acest

curs

este

direcţionat

spre

înbunătățirea aptitudinilor şi competenţelor necesare elaborării
proceselor tehnologice ale produselor din materiale nemetalice și
compozite. Unitatea de curs ,,Tehnologia materialelor III’’ vine să
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întregească formarea competenţelor inginereşti de elaborare şi
prelucrare a materialelor.
4. Competenţe prealabile
Pentru a studia unitatea de curs Tehnologia materialelor III studentul
trebuie să posede cunoştinţe dobîndite din cadrul cursurilor: Matematica
inginerească și economică, Fizica, Proiectarea elementelor de mașini,, ,
Studiul materialelor, Tehnologia materialelor I, care se studiază la anul I
de studii.

5. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
În cadrul unității de curs studentul poate să formeze următoarele
competențe:
Competenţe profesionale:
CP1. Familiarizarea cu cele mai importante metode de cercetare
experimentală, descrierea, analiza şi evaluarea critică a experimentelor
realizate independent în scopul aprecierii gradului de complexitate al
problemelor inginereşti în situaţii deosebite, dar analogice, şi utilizarea
soluţiilor cunoscute în situaţii noi.
CP 2. Identificarea esenţei proceselor şi problemelor inginereşti prin
posibila constituire (după caz) a modelelor de lucru, prin realizarea
adecvată a simplificărilor şi aproximărilor, finisată cu o gândire critică a
evaluării rezultatelor modelării.
CP4. Conceperea creativă, prin funcționalitate și aspect estetic, a
produselor industriale și componentelor lor, sistemelor de producție și
elementele lor, realizând nu numai organizarea exploatarii și mentenanței
lor, dar și inovarea, transferul tehnologic și îmbunătățirea continuă a lor, în
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situații deosebite, dar analogice, și utilizarea soluțiilor cunoscute în situații
noi.
CP5. Proiectarea proceselor tehnologice organizând procesele de fabricare
prin executarea adecvată a managementului proceselor de concepție, de
industrializare a produselor îndustriale, a resurselor întreprinderii, în situații
deosebite, dar analogice, și utilizarea soluțiilor cunoscute în situații noi.
Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei
atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu
respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.

6. Finalităţi de studii
La finele cursului studentul va fi capabil:



să aplice cunoştinţele şi competenţele tehnologice la definitivarea
deciziilor tehnologice şi la organizarea procesului de producere a
materialelor nemetalice și celor compozite;



să identifice şi să structureze un proces tehnologic de elaborare a
unui în condiţii economice optime;



să rezolve corect unele probleme de complexitate medie impuse de
industria materialelor plastice, ceramice, compozite;



să proiecteze şi să realizeze turnarea pieselor din plastic prin
intermediului printerului 3D;



să realizeze piese în format tridimensional prin scanare și printare
3D
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7. Conţinutul unității de curs
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tema

Nr. de
ore

Introducere. Clasificarea materialelor nemetalice în
industria contemporană. Comportarea materialelor
la solicitări.
Mase plastice. Tehnologii de fabricare a maselor
plastice.
Cauciucul. Tehnologii de fabricare.
Materiale ceramice. Tehnologii de fabricare a
materialelor ceramice.
Sticla. Tehnologii de fabricare a produselor din
sticlă.
Materiale compozite. Tehnologii de fabricare a
produselor din materiale compozite.
Total

2
2
2
2
2
2
12

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la laborator

Nr.
d/o
1. 1.
2.

Tema

Nr.
de
ore

Tehnologia sticlei.

2

Tehnologia încleierii cauciucului.

2

Proiectarea, scanarea și imprimarea pieselor din
3.

mase plastice cu printerului 3D.
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2

4.

Lucrări cosmetice a caroseriei auto.

2

5.

Studiul și confecționarea filtrelor, garniturilor.

2

Tehnologia sudării țevilor din polietilenă prin
6.

2

metoda cap la cap și prin metoda electrofuziunii.
Total

12

7. Activităţi de lucru individual
Pe parcursul semestrului studenţii se documentează suplimentar la
bibliotecă/ internet, în manuale/ articole conform temelor predate la
prelegeri, proiectează și imprimează individual o piesă din masa plastică,
realizează calculele și rapoartele pentru lucrările de laborator realizate.

8. Strategii didactice

Prelegeri

interactive,

demonstrația,

explicaţia,

modelarea

didactică, conversația euristică, problematizarea, lucrări practice;
diverse forme de lucru: frontal, în grup, individual etc.

9. Evaluarea
Nota finală se determină după relaţia:
Nota finală = 0,5 din nota evaluării curentă + 0,5 din nota la examen.
Evaluarea curentă se efectuează prin notarea prezentării
rapoartelor lucrărilor de laborator, răspunsuri la ore și prezentarea
proiectului piesei.
Evaluarea finală se promovează oral.
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