
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) 

1.2 Facultatea  Fizica 

1.3 Departamentul Fizica 

1.4 Domeniul de studii Fizica 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Astrofizica si Particule Elementare (APE) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Fizica Computationala cu aplicatii in Astrofizica 

2.2 Titular activităţi de curs - 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lect. Dr. Paul Gravila 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei Ob 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar - laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar - laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 40  

3.5 Total ore pe semestru 
1
 68  

3.6 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cursuri de licenta de computationala. 

4.2 de competenţe Deprinderi medii de programare si utilizare a computerelor. Cunoasterea principalelor 

metode numerice. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Tabla - proiector - urmarirea exemplelor pe 

desktop/laptop.  

5.2 de desfăşurare a seminarului  

5.3 de desfăşurare a laboratorului Laborator Computationala 

 

                                                           
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoaştere şi înţelegere: 
Aplicarea metodelor numerice si a cunostiintelor de programare pentru rezolvarea unor probleme 
fizice. 
2. Instrumental – aplicative: 
Utilizarea avansata a computerelor.  
3. Atitudinale: 
Munca individuala si in echipa. 
  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobandirea de deprinderi avansate de programare si utilizare a tehnicii 
de calcul la nivelul 2016.  

7.2 Obiectivele specifice idem 

 

8. Conţinuturi  

 

      8. Curs si Laborator:              Metode de predare:  

 - Lucru individual cu studentii pentru perfectionarea abilitatilor de programare dobandite in cursul 
studiilor.* Studiu independent dirijat. 
- Metode moderne de calcul distribuit cu aplicatii in astrofizica 
- Calcule in cosmologie. Calculator de distante cosmic. 

      * activitati in laboratorul de computere. 
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8.  Evaluare 

Notarea prezentei si activitatii in timpul semestrului (50%), Colocviu (50%).  

Data completării: 

03.10.2016 

Titular curs (Semnătura): 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 

 


