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Informaţii de identificare a unităţii de curs
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe ale naturii şi agroecologie
Domeniul general de studiu:011. Ştiinţe ale educaţiei
Denumirea programului de master:Didactica chimiei
Administrarea unităţii de curs:Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei
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Anul de studii şi semestrul în care se studiază: Anul I, sem. 1.
Statutul:Unitatea de specialitate, obligatorie.
Informaţii referitoare la cadrul didactic
Titularul unităţii de curs - Şaragov Vasilii, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător
ştiinţific principal, conferenţiar universitar. Absolvent al Institutului Politehnic din Lvov
(Ucraina), Facultatea Chimico-tehnologică. A susţinut teza de doctor habilitat în chimie,
specialitatea Chimie fizică. A publicat o monografie şi 330 lucrări ştiinţifice şi metodicodidactice, a obţinut 9 brevete de invenţii. A prezentat comunicări la 130 Foruri Ştiinţifice
Internaţionale (Congrese, Conferinţe, Simpozioane etc.) Conducătorul a 24 proiecte de
cercetări ştiinţifice. Titularul unităţilor de curs chimice la ciclul I, ciclul II şi cursurile de
formare continuă a profesorilor. Conducător al tezelor de doctorat la specialitatea Chimie
fizică.
Biroul – Laboratorul de chimie fizică şi ecologică (aula 109).
Orele de consultaţii –miercuri: 15.00-16.00.
Integrarea cursului în programul de studii
Unitatea de curs ”Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei” are ca scop însuşirea
cunoştinţelor de bază în domeniul chimiei şi dezvoltarea la studenţi a gândirii chimice
creatoare.
Studierea unităţii de curs „Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei” se bazează pe
competenţele formate la unităţile de curs: Chimia generală, Bazele teoretice ale chimiei
anorganice, Chimia metalelor, Chimia nemetalelor, Chimia fizică şi coloidală, Chimia
analitică, Tehnologia chimică ş.a. Competenţele obţinute în cadrul cursului vor servi ca suport
la studierea unităţilor de curs planificate pentru semestrul II de studiu, precum şi la realizarea
tezei de master.




Competenţe prealabile
Cunoştinţe de bază din fizică, matematică şi informatică.
Deprinderi de citire şi analiză a informaţiilor în formă grafică, de a lucra cu
sursele bibliografice.
Atitudini: dorinţa de a studia, de a cunoaşte şi de a inova, de a cerceta şi de a
analiza, respectul şi stima reciprocă în colectiv, simţul responsabilităţii.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul chimiei, didacticii, teoriilor
educaţionale moderne şi utilizarea lor în comunicarea profesională.
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne din
chimie, didactică şi TIC în activităţile specifice domeniului educaţional.
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi proceselor reale, caracteristice
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domeniilor chimiei studiate în cursul liceal de chimie.
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului
educaţional la chimie.
CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor didactice şi educaţionale specifice
ciclului liceal.
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului personalizat de
organizare a procesului educaţional la chimie.
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.
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă.
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării
competenţelor profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi exigenţele pieţei de
muncă.
Finalităţile cursului
La finele studierii unităţii de curs studentul va fi capabil:
 să aplice legile fundamentale ale chimiei;
 să determine factorii, care influenţează viteza transformărilor chimice;
 să determine interlegătura fenomenelor fizice şi chimice;
 să stabilească legătura între diferite discipline;
 să aplice cunoştinţele de bază în utilizarea legii periodicităţii şi sistemului periodic al
elementelor chimice al lui D. I. Mendeleev.
Conţinuturi
Nr.
d/o
1

2
3
4

5
6
7
8
9

Prelegeri
Introducere. Obiectul, scopul şi
obiectivele cursului. Noţiuni
fundamentale: materia,
mişcare, spaţiu, timp, masa,
energia, sarcina electrică.
Noţiuni fundamentale:
substanţa, fenomenul şi
câmpul.
Noţiuni fundamentale: reacţia
chimică şi echilibrul.
Noţiuni fundamentale: atom,
molecula, ion, radical, element
chimic, cantitatea de substanţă,
valenţa, gradul de oxidare.
Limbajul chimic,
nomenclatura, unitatea de
formulă chimică.
Entropia. Energia Ghibbs.
Stabilitatea substanţelor.
Viteza reacţiei chimice.
Energia de activare. Cataliza.
Principiul lui Le Chatelier.
Soluţii. Disociaţia electrolitică.
Autoionizare. Sistemele
disperse.

Nr.
ore

Lucrări de laborator,
practice şi seminare

Nr.
ore

Studiu
individual

Fenomene fizice,
chimice, biologice şi
sociale.
Substanţa în microşi macrolumea.

2

Analiza literaturii
(≈ 10 ore)

2

Pregătirea de seminar
(≈ 8 ore)
Pregătirea şi
susţinerea referatului
(≈ 12 ore)

Gradul de oxidare.
Valenţa.

2

Pregătirea de seminar
(≈ 12 ore)

2
2
2
2

2
2
2
2
2

Principiul lui Le
Chatelier.
Soluţiile şi
caracteristica lor.
Proba de evaluare.
4

2
2

Pregătirea de seminar
(≈ 12 ore)
Pregătirea de seminar
(≈ 10 ore)
Pregătirea de seminar
(≈ 12ore)

10

11

12

Legea conservării şi legăturii
reciproce dintre masă şi
energie. Legea constanţei
compoziţiei
Legea volumelor constante.
Legea lui Avogadro. Legea
unită a gazelor.
Legea periodicităţii şi sistemul
periodic al elementelor a lui D.
I. Mendeleev.
Proba de evaluare.
Total

2

Legea unită a
gazelor.

2

Pregătirea de seminar
(≈ 12ore)

2

Utilizarea legilor
fundamentale pentru
calcule.
Legea periodicităţii
şi sistemul periodic
al elementelor a lui
D. I. Mendeleev.

2

Pregătirea de seminar
(≈ 8 ore)

2

Pregătirea de seminar
(≈ 14ore)

16

110

2

24

Strategii didactice
Prelegerea - discuţie, seminarul, explicaţia, dezbaterea, studiul bibliografiei, prezentări
în Power Point, consultaţii; diverse forme de lucru: frontal, în grup, în perechi, individual etc.
Activităţi de studiu individual
Studierea unităţii de curs se bazează pe folosirea metodelor activ-participative la
realizarea prelegerilor. În baza materialului prezentat sintetic studentul se pregăteşte de
dezbateri interactive cu pregătirea prezentărilor şi referatelor.
În funcţie de specificul tematicii fiecărui seminar studenţii vor desfăşura activităţi
individuale de pregătire.
Studiul individual ghidat de profesor va include studiul suplimentar al materialelor din
cadrul cursului, consultaţii suplimentare pentru studenţii cu un rating scăzut, care întâmpină
dificultăţi la realizarea sarcinilor de studiu; organizarea ocupaţiilor cu utilizarea formelor
interactive, inclusiv a discuţiilor; realizarea evaluărilor curente, lucrărilor de control,
referatelor, rapoartelor, studiilor de caz etc.
Nr
1
2

Lucrul individual
Pregătirea pentru seminare
Pregătirea şi susţinerea referatului

Ore
98
12

Lista temelor propuse pentru referate
1. Izotopi, izotoni, izobari.
2. Fenomene fizice şi chimice.
3. Noţiuni fundamentale: atom, molecula, ion, radical, element chimic ş. a.
4. Nomenclatura chimică.
5. Soluţiile şi caracteristica lor.
6. Disociaţia electrolitică.
7. Procese electrochimice.
8. Sistemele disperse.
9. Legea periodicităţii şi sistemul periodic al elementelor a lui D. I. Mendeleev.
10. Sinteza elementelor noi.
Pot fi acceptate şi alte teme, care corespund conţinutului unităţii de curs.
Cerinţe înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului conform „Recomandări de
realizare a tezei de licenţa şi de master în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi”,
aprobate de Senatul USARB, proces-verbal nr. 4 din 09.12.2015. Disponibil:
http://www.usarb.md/fileadmin/EVENIMENTE_2016/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_
licenta_si_de_master__in_USARB.compressed.pdf).
Structura referatului:
1. Foia de titlu (include denumirile ministerului, universităţii, facultăţii, catedrei, temei;
numele şi prenumele studentului şi conducătorului ştiinţific; localitate şi anul).
2. Cuprins.
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3. Introducere(se evidenţiază actualitatea, scopul, obiectivele principale şi obiecte de
cercetare).
4. Conţinutul structurat în capitole şi subcapitole.
5. Concluzii generale şi recomandări.
7. Bibliografia (nu mai puţin de 5 surse, prezentate conform cerinţelor ghidului:
NAGHERNEAC Ana. Regulile pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea
resurselor de informare:Ghid practice. Biblioteca ştiinţifică a USARB, 2012. 47 p. [on-line].
Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf.
Volumul referatului nu mai mic de 15pagini.
Evaluare
Evaluarea curentă include 2 lucrări de control, participarea la seminarii şi activităţile
individuale. Pentru a determina nota medie semestrială suma punctelor obţinute pe parcursul
semestrului se va împarţi la numărul minim de note – 5, inclusiv: 2 note obţinute în cadrul
lucrărilor de control şi 3 note obţinute în cadrul seminariilor şi lucrului individual.
Nota reuşitei curente semestriale Ns se calculează din 2 note medii: 1) din probele de
evaluare şi 2) obţinute din răspunsuri la seminare şi pentru îndeplinirea lucrului individual la
unitatea de curs.
Nota reuşitei finale semestriale Nf se calculează după formula:
Nf = Ns·0,5 + Ne·0,5,
unde Ns- nota reuşitei curente semestriale;
Ne - nota de la examen.
Evaluarea finală se va desfăşura sub formă de examen scris. Nota definitivă se
determină în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studiu în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, aprobat prin
Hotărârea Senatului USARB, proces-verbal nr. 17 din 19.04.2017.
Chestionar
1. Noţiuni fundamentale: materia, mişcare, spaţiu, timp, masa, energia ş. a.
2. Noţiuni fundamentale: substanţa, fenomenul şi câmpul.
3. Fenomene fizice, chimice, biologice şi sociale.
4. Substanţa în micro- şi macrolumea.
5. Noţiuni fundamentale: atom, molecula, ion, radical, element chimic.
6. Noţiuni fundamentale: reacţia chimică şi echilibrul.
7. Noţiuni fundamentale: cantitatea de substanţă, valenţa, gradul de oxidare.
8. Limbajul chimic, nomenclatura, unitate de formulă chimică.
9. Structura electronică a atomului.
10. Entropia. Energia Ghibbs. Stabilitatea substanţelor.
11. Viteza reacţiei chimice. Energia de activare. Cataliza.
12. Mecanismul reacţiilor chimice.
13. Principiul lui Le Chatelier.
14. Soluţiile şi caracteristica lor. Disociaţia electrolitică. Autoionizare.
15. Hidroliza. Electroliza.
16. Sistemele disperse.
17. Legea conservării şi legăturii reciproce dintre masă şi energie.
18. Legea constanţei compoziţiei.
19. Legea volumelor constante.
20. Legea lui Avogadro.
21. Legea unită a gazelor.
22. Utilizarea legilor fundamentale pentru calcule.
23. Legea periodicităţii şi sistemul periodic al elementelor a lui D. I. Mendeleev.
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