
 

 

 

Discipline aferente competenţelor 

 

Facultate: Facultatea de Mecanică  Universitate: UNIVERSITATEA ”POLITEHNICA” DIN TIMIȘOARA 
 

   

Domeniu 

fundamental: 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ramura de 

ştiinţă: 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială şi 

management 

Domeniu 

ierarhizare: 
Ingineria 

materialelor 

Domeniu de 

studiu: 
Ingineria 

materialelor 

Program de 

studiu: 
Ştiinţa materialelor   

 

  

Competenţe profesionale 

 

 

Competenţă 
Competenţe explicitate prin descriptori 

de nivel 

Arii de 

conţinut 
Discipline 

Total 

credite pe 

competenţă 

C1 

Efectuarea de calcule, 

demonstraţii şi aplicaţii pentru 

rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei materialelor pe baza 

cunostinţelor din stiinţele 

fundamentale 

-Identificarea şi utilizarea adecvată a 

conceptelor, teoriilor şi a metodelor 

specifice ingineriei materialelor, pe baza 

cunostintelor din stiintele fundamentale 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, 

teorii, metode) pentru explicarea şi 

interpretarea fenomenelor fizice, chimice şi 

tehnologice specifice ingineriei 

materialelor 

-Aplicarea principiilor şi metodelor de 

bază pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei materialelor pe baza 

cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale 

-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 

 
 

 

Disciplină 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Analiză matematică 2.8 4.0 

Algebră şi geometrie 2.8 4.0 

Fizică 2.8 4.0 

Geometrie descriptivă şi 

desen tehnic 
1 5.0 

Chimie generală 2.4 3.0 

Matematici speciale 2.8 4.0 

Fundamente de 

mecanică 
2 5.0 

Matematici asistate de 

calculator 
3.25 5.0 

Termotehnică 0.8 4.0 
 

22.65 



rezultatele proceselor specifice domeniului 

Ingineria Materialelor. 

-Elaborarea de modele şi proiecte 

profesionale prin selectarea şi utilizarea 

unor principii, metode şi soluţii consacrate 

din disciplinele fundamentale ale 

domeniului Ingineriei Materialelor. 

Fundamente de 

automatizări 
1.4 2.0 

Comunicare 0.3 1.0 

Metode moderne de 

investigatie 

(Microscopie 

electronica)  

0.3 3.0 

 

 
 

 

C2 

Asocierea cunostinţelor, 

principiilor şi a metodelor din 

ştiinţele tehnice ale domeniului 

cu reprezentări grafice pentru 

rezolvarea de sarcini specifice  

-Identificarea, definirea şi descrierea 

principiilor şi metodelor din ştiinţele 

tehnice ale domeniului utilizând 

reprezentări grafice pentru rezolvarea de 

sarcini specifice. 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază, a 

principiilor şi metodelor din ştiinţele 

tehnice pentru explicarea conceptelor 

privind proiectarea şi implementarea unor 

sarcini, procese specifice ingineriei 

materialelor. 

-Aplicarea cunoştinţelor, principiilor şi 

metodelor din ştiinţele tehnice ale 

domeniului şi asocierea acestora cu 

reprezentările grafice, în scopul rezolvării 

de sarcini specifice domeniului Ingineria 

materialelor 

-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. 

-Elaborarea de proiecte profesionale cu 

utilizarea principiilor şi metodelor 

consacrate în domeniu prin asocierea 

cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din 

  

 

Disciplină 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Analiză matematică 1.2 4.0 

Algebră şi geometrie 1.2 4.0 

Fizică 1.2 4.0 

Utilizarea şi programarea 

calculatoarelor I şi II  
1.6 8.0 

Geometrie descriptivă şi 

desen tehnic 
1.5 5.0 

Chimie generală 0.6 3.0 

Matematici speciale 1.2 4.0 

Ştiinţa materialelor I şi II 4.8 8.0 

Fundamente de mecanică 3 5.0 

Tehnologia materialelor  3 5.0 

Fundamente de inginerie 

electrică şi electronică 
4 5.0 

Matematici asistate de 

calculator 
1.75 5.0 

Rezistenţa materialelor I 

şi II 
5.4 9.0 

Introducere în metode 

numerice 
0.6 3.0 

Termotehnică 2 4.0 

Măsurări 1.8 3.0 

Mecanisme 1.8 3.0 
 

63.25 



ştiinţele tehnice ale domeniului cu 

reprezentări grafice 
Bazele proceselor de 

asamblare 
2 5.0 

Bazele procesării 

materialelor polimerice 
2 5.0 

Organe de maşini I şi II 3.2 8.0 

Acţionări şi comenzi 

pneumatice şi hidraulice 
1.6 4.0 

Cristalografie 0.7 4.0 

Tratamente termice 0.8 4.0 

Achiziţii şi prelucrări de 

imagini 
0.8 4.0 

Comunicare 0.7 1.0 

Bazele proceselor de 

fabricaţie (Bazele 

aşchierii şi generării 

suprafeţelor)  

1.8 6.0 

Elaborarea şi solidificarea 

materialelor (Bazele 

proceselor metalurgice) 

2 5.0 

Materiale metalice 1 

(Metalurgie fizică 1) 
1.2 4.0 

Materiale biocompatibile 

(Coroziunea materialelor) 
0.7 4.0 

Ingineria suprafeţelor 

(Tratamente 

termochimice) 

1.5 5.0 

Materiale metalice 2 

(Metalurgie fizică 2) 
0.9 3.0 

Proprietăţile materialelor 

(Fizica stării solide) 
1 5.0 

Metalurgia pulberilor 

(Materiale magnetice) 
1 5.0 

Deformarea şi ruperea 

materialelor (Proiectarea 

tehnologică a pieselor 

deformate plastice la cald) 

1 5.0 



Metale amorfe (Metale şi 

aliaje nanocristaline) 
0.6 3.0 

Metode moderne de 

investigatie (Microscopie 

electronica)  

0.9 3.0 

Procedee de deformare 

plastică (Modelarea şi 

simularea proceselor 

metalurgice) 

0.8 4.0 

Sudarea şi procedee 

conexe (Materiale şi 

tratamente pentru structuri 

sudate) 

0.6 3.0 

Materiale compozite 

(Tehnologii speciale de 

fabricare a materialelor 

avansate) 

0.8 4.0 

 

 
 

 

C3 

Proiectarea materialelor cu 

ajutorul computerului folosind 

tehnicile C.A.D 

-Enunţarea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază pentru proiectarea 

materialelor cu ajutorul computerului, 

folosind tehnicile C.A.D 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, 

teorii, metode) la proiectarea materialelor 

cu ajutorul computerului folosind tehnicile 

C.A.D. 

-Aplicarea principiilor şi metodelor de 

bază pentru soluţionarea problemelor 

apărute la proiectarea materialelor cu 

ajutorul computerului folosind tehnicile 

C.A.D. 

-Utilizarea adecvată de criterii şi metode 

standard de evaluare, pentru a aprecia 

calitatea la proiectarea materialelor cu 

ajutorul computerului folosind tehnicile 

C.A.D. 

-Elaborarea de proiecte profesionale 

  

 

Disciplină 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Utilizarea şi programarea 

calculatoarelor I şi II  
3.2 8.0 

Geometrie descriptivă şi 

desen tehnic 
1 5.0 

Grafică tehnică asistată 

de calculator 
4 4.0 

Proiectarea asistată 4 4.0 

Bazele proceselor de 

fabricaţie (Bazele 

aşchierii şi generării 

suprafeţelor)  

3.6 6.0 

Elaborare lucrare de 

licenţă 
1 5.0 

Examen de licenţă 2 10.0 
 

18.8 



specifice ingineriei materialelor cu ajutorul 

computerului folosind tehnicile C.A.D. 
 

 
 

 

C4 

Evaluarea si solutionarea optima 

a problemelor tehnice in legatura 

cu materialele procesate, prin 

aplicarea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor experimentale 

-Enunţarea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază pentru evaluarea şi 

solutionarea optimă a problemelor tehnice 

în legatura cu materialele procesate în 

domeniu. 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, 

teorii, metode) la evaluarea şi solutionarea 

optimă a problemelor tehnice în legatura 

cu materialele procesate în domeniu 

-Aplicarea principiilor şi metodelor de 

bază pentru soluţionarea problemelor 

apărute la evaluarea şi solutionarea optimă 

a problemelor tehnice în legatura cu 

materialele procesate în domeniu 

-Utilizarea adecvată de criterii şi metode 

standard de evaluare, pentru a aprecia 

calitatea şi modul de soluţionare optimă a 

problemelor tehnice în legatură cu 

materialele procesate în domeniu 

-Elaborarea de proiecte profesionale 

privind evaluarea şi soluţionarea optimă a 

problemelor tehnice în legatură cu 

materialele procesate în domeniu 

  

 

Disciplină 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Ştiinţa materialelor I şi II 3.2 8.0 

Tehnologia materialelor  2 5.0 

Fundamente de inginerie 

electrică şi electronică 
1 5.0 

Rezistenţa materialelor I 

şi II 
3.6 9.0 

Introducere în metode 

numerice 
2.4 3.0 

Termotehnică 1.2 4.0 

Utilizarea şi programarea 

calculatoarelor I şi II  
1.6 8.0 

Geometrie descriptivă şi 

desen tehnic 
1.5 5.0 

Fundamente de 

automatizări 
0.6 2.0 

Măsurări 1.2 3.0 

Bazele proceselor de 

asamblare 
3 5.0 

Organe de maşini I şi II 4.8 8.0 

Acţionări şi comenzi 

pneumatice şi hidraulice 
2.4 4.0 

Elaborarea şi solidificarea 

materialelor (Bazele 

proceselor metalurgice) 

3 5.0 

Materiale metalice 1 

(Metalurgie fizică 1) 
2.8 4.0 

Ingineria suprafeţelor 

(Tratamente 

termochimice) 

3.5 5.0 

 

82.40 



Metalurgia pulberilor 

(Materiale magnetice) 
3.5 5.0 

Deformarea şi ruperea 

materialelor (Proiectarea 

tehnologică a pieselor 

deformate plastice la cald) 

3.75 5.0 

Metale amorfe (Metale şi 

aliaje nanocristaline) 
2.25 3.0 

Procedee de deformare 

plastică (Modelarea şi 

simularea proceselor 

metalurgice) 

3 4.0 

Sudarea şi procedee 

conexe (Materiale şi 

tratamente pentru structuri 

sudate) 

2.4 3.0 

Materiale compozite 

(Tehnologii speciale de 

fabricare a materialelor 

avansate) 

3 4.0 

Mecanisme 1.2 3.0 

Bazele procesării 

materialelor polimerice 
3 5.0 

Cristalografie 2.8 4.0 

Tratamente termice 3.2 4.0 

Selecţia materialelor 1 

(Controlul calităţii 

materialelor) 

3 5.0 

Materiale biocompatibile 

(Coroziunea materialelor) 
2.8 4.0 

Materiale metalice 2 

(Metalurgie fizică 2) 
2.1 3.0 

Proprietăţile materialelor 

(Fizica stării solide) 
2 5.0 

Selecţia materialelor 2 

(Managementul 

materialelor) 

2.4 4.0 



Metode moderne de 

investigatie (Microscopie 

electronica)  

1.2 3.0 

Elaborare lucrare de 

licenţă 
1 5.0 

Examen de licenţă 2 10.0 

 

 
 

 

C5 

Desfasurarea activitatilor de 

management si marketing in 

domeniul proiectarii si 

caracterizarii materialelor 

-Enunţarea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază pentru desfasurarea de 

activitati de management şi marketing în 

domeniul proiectarii şi caracterizarii 

materialelor 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, 

teorii, metode) pentru desfăşurarea de 

activităţi de management şi marketing în 

domeniul proiectării şi caracterizării 

materialelor 

-Aplicarea principiilor şi metodelor de 

bază pentru soluţionarea problemelor 

apărute la desfasurarea de activităţi de 

management şi marketing în domeniul 

proiectării şi caracterizarii materialelor  

-Utilizarea adecvată de criterii şi metode 

standard de evaluare, pentru a aprecia 

calitatea în desfasurarea de activităţi de 

management şi marketing în domeniul 

proiectării şi caracterizării materialelor 

-Elaborarea de proiecte profesionale cu 

specific de management şi marketing în 

domeniul proiectarii şi caracterizarii 

materialelor 

 

 

 

Disciplină 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Management  1.8 2.0 

Selecţia materialelor 1 

(Controlul calităţii 

materialelor) 

1 5.0 

Microeconomie 4 4.0 

Marketing 2 2.0 

Selecţia materialelor 2 

(Managementul 

materialelor) 

0.8 4.0 

Examen de licenţă 2 10.0 

Elaborare lucrare de 

licenţă 
1 5.0 

 

 
 

  

12.6 

C6 

Desfasurarea activitatilor de 

evaluare tehnica in probleme 

legate de dezvoltarea durabila in 

domeniul industriilor de 

materiale 

-Enunţarea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază pentru desfasurarea de 

activităţi de evaluare tehnică în probleme 

legate de dezvoltarea durabilă în domeniul 

industriilor de materiale 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, 

 
 

 

Disciplină 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 
 

15.10 



teorii, metode) pentru desfasurarea de 

activităţi de evaluare tehnică în probleme 

legate de dezvoltarea durabilă în domeniul 

industriilor de materiale 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază (concepte, 

teorii, metode) pentru desfasurarea de 

activităţi de evaluare tehnică în probleme 

legate de dezvoltarea durabilă în domeniul 

industriilor de materiale 

-Utilizarea adecvată de criterii şi metode 

standard de evaluare, pentru a aprecia 

calitatea demersurilor în probleme legate 

de dezvoltarea durabilă în domeniul 

industriilor de materiale 

-Elaborarea de proiecte profesionale 

specifice activitşţilor de evaluare tehnică 

legate de dezvoltarea durabilă în domeniul 

industriilor de materiale 

Utilizarea şi programarea 

calculatoarelor I şi II  
1.6 8.0 

Achiziţii şi prelucrări de 

imagini 
3.2 4.0 

Selecţia materialelor 1 

(Controlul calităţii 

materialelor) 

1 5.0 

Proprietăţile materialelor 

(Fizica stării solide) 
2 5.0 

Selecţia materialelor 2 

(Managementul 

materialelor) 

0.8 4.0 

Metale amorfe (Metale şi 

aliaje nanocristaline) 
0.15 3.0 

Materiale compozite 

(Tehnologii speciale de 

fabricare a materialelor 

avansate) 

0.2 4.0 

Procedee de deformare 

plastică (Modelarea şi 

simularea proceselor 

metalurgice) 

0.2 4.0 

Cristalografie 0.5 4.0 

Bazele proceselor de 

fabricaţie (Bazele 

aşchierii şi generării 

suprafeţelor)  

0.6 6.0 

Materiale biocompatibile 

(Coroziunea materialelor) 
0.5 4.0 

Metalurgia pulberilor 

(Materiale magnetice) 
0.5 5.0 

Deformarea şi ruperea 

materialelor (Proiectarea 

tehnologică a pieselor 

deformate plastice la cald) 

0.25 5.0 



Metode moderne de 

investigatie (Microscopie 

electronica)  

0.6 3.0 

Elaborare lucrare de 

licenţă 
1 5.0 

Examen de licenţă 2 10.0 

 

 
 

 

 

 
 

Competenţe transversale 

 

 

Competenţă Discipline 
Total credite 

pe competenţă 

CT1 

Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a 

sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restransă şi de asistenţă calificată. 

Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii 

practice, a evaluarii şi autoevaluarii, în luarea deciziilor. 

 

 

Denumire 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Educaţie fizică 

1-4 
1.6 4.0 

Practică 1-6 2.4 12.0 

Elaborare 

lucrare de 

licenţă 

0.5 5.0 

Examen de 

licenţă 
1 10.0 

 

 
 

  

5.5 

CT2 

Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă, pe 

diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperarii, 

atitudinii pozitive, respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi 

îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi.  

 

 

Denumire 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Cultură şi 

civilizaţie 
2 2.0 

 

13.35 

   



Practică 1-6 7.2 12.0 

Limbi de circulaţie 

internaţională I şi 

II 

0.8 4.0 

Educaţie fizică 1-4 2.4 4.0 

Management  0.2 2.0 

Elaborare lucrare 

de licenţă 
0.25 5.0 

Examen de licenţă 0.5 10.0 

 

 
 

 

CT3 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională, continuă, în scopul 

inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptarii la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru 

dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor 

multilingvistice şi a cunostintelor de tehnologia informaţiei şi a comunicarii. 

 

 

Denumire 
Puncte 

credit 

Credite pe 

disciplină 

Practică 1-6 2.4 12.0 

Limbi de circulaţie 

internaţională I şi 

II 

3.2 4.0 

Examen de licenţă 0.5 10.0 

Elaborare lucrare 

de licenţă 
0.25 5.0 

 

 
 

  

6.35 

 

 
 

 

 

 

 


