
FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș 

1.3. Domeniul de studii Inginerie industrială 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Tehnologia construcțiilor de mașini 

1.6. Calificarea Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Inginerie Mecanică 

2.1. Denumirea disciplinei Știința și ingineria materialelor II. /COD MBMT0032 

2.2. Titularul disciplinei   / a activităților de curs conf. dr. ing. Bitay Enikő 

2.3. Titularul (ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator conf. dr. ing. Bitay Enikő 

proiect - 

2.4. Anul de studiu 2. 2.5. Semestrul 1. 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator 

- 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator 

- 

14 

Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 33 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

10 

c) Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  - 

f) Alte activități:  - 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit  4 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Comportament colegial și atitudine de înțelegere cu empatie a 

problemelor conflictuale. 

4.2. de competențe Știința și ingineria materialelor I. / COD MBMT0031. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală de curs cu capacitate suficientă, dotată cu tablă, 



 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

  

 C2.2 (1,5), C2.4 (1), C2.4 (1) 

 

 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

  

 CT1 (0,2), CT3 (0,3) 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

  

videoproiector, ecran și acces la internet. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de laborator dotată cu videoproiector, tablă, acces la 

internet. 

Studenții să aibă pregătirea de bază temeinică și să respecte 

regulile de comportament adecvat, conform normelor academice. 

În laborator studenții desfășoară activitatea sub îndrumarea 

cadrului didactic, având pregătite prealabilă documentate cu 

rezumatele referatelor de lucru prezentate conducătorului de 

laborator și capacitatea de a finaliza conținutul tematic al lucrării 

curente. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea gândirii științifice inginerești, familiarizarea viitorului specialist 

cu interdependența existentă între structura materialelor metalice și 

proprietățile acestora. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Însușirea principalelor metode de control aplicate  la examinarea aliajelor, 

principalelor tehnologii de tratamente termice și de deformare plastică; 

Studentul va însuși metode atât teoretice cât si practice de prezentare a 

principalelor sisteme de aliaje folosite în tehnică. La sfârșitul acestui curs 

studentul trebuie să reușească să aleagă cele mai convenabile materiale 

metalice la realizarea unui sistem mecanic de fabricație. 

Promovarea atitudinii de responsabilitate intelectuală față de calitatea și 

valoarea muncii individuale efectuate pentru dobândirea cunoștințelor de 

bază și a celor interdisciplinare. 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Conținutul disciplinei, 

Cursul prezintă studenților tehnologiile de obținere a materialelor 

metalice precum și metodele de obținere a semifabricatelor și 

pieselor. În cadrul fiecărei metode de prelucrare, studentul face 

cunoștință cu tehnologiile clasice, iar după aceea urmează 

prezentarea tehnologiilor moderne precum și tendințele de dezvoltare 

a metodelor prezentate. Cursul are o contribuție hotărâtoare la 

realizarea culturii tehnice a viitorului inginer. Prima dată sunt 

prezentate tehnologiile de obținere a metalelor, urmată de metodele 

de obținere a semifabricatelor și pieselor. 

Expunere directă, 

ajutată cu metode 

vizuale. 

Total 28 

ore 

Capitolul I. INTRODUCERE. Noțiuni generale. 
Expunere directă, 

ajutată cu metode 

vizuale. 

1 ore 

Capitolul II. ELABORAREA METALELOR 

Elaborarea fontei. Prelucrarea minereurilor. Construcția și 

funcționarea furnalului. 

Elaborarea oțelului. Elaborarea oțelurilor în convertizoare, cuptoare 

Siemens-Martin și cuptoare electrice. Turnare lingourilor de oțel. 

Rafinarea oțelurilor. 

Elaborarea metalelor neferoase. Elaborarea aluminiului. Elaborarea 

cuprului. Elaborarea titanului. 

Obținerea metalelor amorfe. 

Expunere directă, 

ajutată cu metode 

vizuale. 

 

2 ore 

 

 

4 ore 

 

 

2 ore 

 

1 ore 

Capitolul III. OBȚINEREA SEMIFABRICATELOR ȘI 

PIESELOR FĂRĂ AȘCHERE 

Turnarea. Executarea formelor temporare. Turnarea în forme coji. 

Turnarea în forme metalice. Turnarea sub presiune și turnarea 

centrifugă. 

Prelucrări prin deformări plastice. Noțiuni de bază. Tehnologii de 

prelucrare prin deformări plastice: laminarea, forjarea, tragerea și 

extrudarea. Utilaje folosite la forjare. Prelucrarea tablelor. Fabricarea 

țevilor. 

Metalurgia pulberilor. Fazele tehnologice ale metalurgiei pulberilor. 

Elaborarea pulberilor metalice. Sinterizarea. 

Sudarea, lipirea și tăierea termică. Sudarea prin topire: cu arc electric 

descoperit, în medii protectoare de gaze, sub strat de flux, cu flacără 

oxi-gaz. Sudarea prin presiune. Sudarea prin frecare. Tehnologia 

lipirii. Tăierea termică. 

Expunere directă, 

ajutată cu metode 

vizuale. 

 

 

 

5 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

4 ore 

Capitolul IV. PRELUCRĂRI NECONVENȚIONALE. 

Prelucrarea prin electroeroziune. Prelucrarea electrochimică. 

Prelucrarea cu plasmă. 

Expunere directă, 

ajutată cu metode 

vizuale. 

1 ore 

Capitolul V. PRELUCRAREA MATERIALELOR 

NEMETALICE. 

Expunere directă, 

ajutată cu metode 

vizuale. 

2 ore 



Bibliografie 

1. Bagyinszki, Gy., Bitay, E. Felületkezelés. EME, Cluj, 2009. 

2. Bitay, E., Bagyinszki, Gy., Dobránszky, J. A hegesztés, a forrasztás és a termikus vágás fémtechnológiai 

alapismeretei. Egyetemi jegyzet, Budapest, 2013. 

3. Bauer, F. Hegesztési eljárások. Gyakorlati segédlet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 

4. Bitay, E. Lézeres felületkezelés és modellezés. Műszaki Tudományos Füzetek 4. EME, Kolozsvár, 

2007.  

5. Bagyinszki, Gy., Bitay, E. Hegesztéstechnika I. Eljárások és gépesítés. Vol.1. Műszaki Tudományos 

Füzetek 9., EME, Kolozsvár, 2010. 

6. Bagyinszki, Gy., Bitay, E. Hegesztéstechnika II. Berendezések és mérések. Vol.2. Műszaki 

Tudományos Füzetek 10., EME, Kolozsvár, 2010.  

7. Domșa C. Tehnologia Metalelor, E.T., București, 1978. 

8. Gáti, J., Horváth, L., Kisfaludy, A. Anyagtechnológia 2. Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 

1998. 

9. Gillemot, L. Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

10. Márkos, Z. Anyagtehnológia. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 

11. Nanu I. Tehnologia Metalelor, vol.1, 2, 3, 4. E.T., București, 1973. 

12. Tatár, J. Technológiai vizsgálatok és mérések. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

8.2 Seminar   Metode de predare Observații 

- - - 

8.3 Laborator    Total 14 

ore 

1. Protecția muncii. Prezentarea lucrărilor de 

laborator. Lucrare demonstrativă (vizitarea 

atelierelor de producție și a principalelor 

laboratoare - altele decât cele prevăzute în planul 

calendaristic). 

Expunere 2 ore 

2. Încercări de duritate (Brinell – Rockwell – Poldi). Expunere, dialog, explicație, 

observația dirijată, conversație 

euristică bazată pe limbaj tehnic 

2 ore 

3. Încercări de ambutisare. Analiza capacității de 

ambutisare a benzilor subțiri (indicele Erichsen). 

Expunere, dialog, explicație, 

observația dirijată, conversație 

euristică bazată pe limbaj tehnic 

2 ore 

4. Turnarea în forme temporare și în forme 

permanente. Analiza componenței (mărimea 

granulelor) nisipului de formare. 

Expunere, dialog, explicație, 

observația dirijată, conversație 

euristică bazată pe limbaj tehnic 

2 ore 

5. Procedee de sudare. Sudarea electrică cu arc. Expunere, dialog, explicație, 

observația dirijată, conversație 

euristică bazată pe limbaj tehnic 

2 ore 

6. Procedee de sudare. Sudarea cu plasma. Expunere, dialog, explicație, 

observația dirijată, conversație 

euristică bazată pe limbaj tehnic 

2 ore 

7. Colocviu. Verificarea cunoștințelor dobândite în 

cadrul orelor de laborator. 

Colocviu - în scris 2 ore 

  Total 14 

ore 

Bibliografie  

1. Bitay, E. Anyagtudományi laboratórium I. Tulajdonságminősítő vizsgálatok. Vol.1. Műszaki 

Tudományos Füzet 11., EME, Kolozsvár, 2011.  

2. Bitay, E., Bagyinszki, Gy., Dobránszky, J. A hegesztés, a forrasztás és a termikus vágás 

fémtechnológiai alapismeretei. Egyetemi jegyzet, Budapest, 2013. 

3. Brândușan, L. Tehnologia Materialelor, Îndrumător pentru lucrări de laborator. Editura U.T. Press, 

Cluj-Napoca, 1999. 

 

 



9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Studentul are de îndeplinit următoarele condiții preliminare pentru prezentarea la evaluare, la colocviu: 

- prezență cel puțin 75% la cursuri și participare interactivă dovedită prin contribuție activă; 

- participarea la orele de laborator, realizarea 100% a lucrărilor de laborator și îndeplinirea criteriului 

minim în evaluarea activității de laborator; 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Îndeplinirea standardelor 

impuse în evaluarea 

cunoștințelor teoretice și 

capacitatea de aplicare 

practică a cunoștințelor 

dobândite 

Examen  oral 70% 

   

10.5 . 

 

Seminar  -  

Laborator Gradul de pregătire 

individuală a studentului 

înțelegerea problemei și 

calitatea activității 

desfășurate în laborator 

(condiție preliminară 

pentru prezentarea la 

colocviu) 

Colocviu / scris 30% 

Proiect  -  

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoștințe teoretice care cuprind formularea problemei, și esența principială a acestora, la fiecare subiect 

menționat în conținutul disciplinei. 

Îndeplinirea standardelor minimale de realizare a tuturor cerințelor formulate pentru lucrări de laborator și 

participarea activă. constituie Condiția de participare la examen este obținerea notei minime de 6 la 

colocviul de laborator 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului de aplicații 

10. 06. 2016.            conf. dr. ing. Bitay Enikő  conf. dr. ing. Bitay Enikő 

 

Data avizării în departament   Semnătura directorului de departament  

20.09.2016      șef lucr. dr. ing. Forgó Zoltán  

 

 


