
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2 Facultatea  Fizică 
1.3 Departamentul Fizică 
1.4 Domeniul de studii Toate domeniile 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Fizica 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Fizică experimentală          
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Dr. C. N. Marin 
2.3 Titular activităţi de seminar Lect.dr.Ambrus V. 
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lect.dr.Ambrus V. 
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Ob 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2  seminar 0 laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28  seminar 0 laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 oră/săpt  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1 oră/săpt  
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0.5 ore/săpt  
Tutoriat  0.5 ore/săpt 

opțional 
 

Examinări  4 ore/semest.  
Alte activităţi…………………………………… -  

3.4 Total ore studiu individual 6ore/săpt  

3.5 Total ore pe semestru 
1
 88  

3.6 Numărul de credite 4  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Cunoștințe de generale de matematică și fizică la nivel de liceu 
4.2 de competenţe • Aplicarea cunoștințelor din domeniul fizicii în rezolvarea de probleme practice 

 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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



5.1 de desfăşurare a cursului • Prelegere interactivă cu suport tehnico-vizual, în sala 
de curs 

5.2 de desfăşurare a seminarului • - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului • Activități practice asistate de computer, în laborator 

 
 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Utilizarea de pachete software pentru analiza şi prelucrarea de date. 

• Aplicarea cunoştinţelor din domeniul fizicii atât în situaţii concrete din domenii conexe, cât şi 
în cadrul unor experimente, folosind aparatura standard de laborator. 

• Comunicarea şi analiza informaţiilor cu caracter didactic, ştiinţific şi de popularizare din 
domeniul fizicii. 
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 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Obiectivul principal al cursului este de a fixa in bagajul de 
cunoștințe al studenților elementele de bază, utile în prelucrarea și 
analiza datelor experimentale. 

7.2 Obiectivele specifice • Dezvoltarea capacității studenților de aplicare în practică a 
cunoştinţelor din domeniul fizicii în cadrul unor experimente, 
folosind aparatura laborator. 

• Formarea și dezvoltatrea capacității studenților de elaborare de 
rapoarte şi prezentări, referitoare la subiecte de fizică generală. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere – relația biunivocă între teorie și experiment, 
definirea noțiunii de măsurare, mijloace și metode de măsurare 

Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 

 

Mărimi fizice și sisteme de unități de măsura Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 

 

Elemente de statistică matematică utilizabile în prelucrarea 
datelor experimentale 

Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 

 



• Noțiuni referitoare la variabilele aleatoare discrete 
(valoarea medie, media ponderată, abatere, 
momentul de ordin k, valoarea medie patratică, 
dispersia, deviația standard, coeficient de variație, 
corelația) 

• Variabile aleatoare continue (funcții de repartiție, 
densități de repartiție, valoare medie, momentul de 
ordinul k, dispersia, abatere de la valoarea medie, 
abaterea medie patraticț, exemple de repartiții 
continue) 

Erori experimentale 

• Erori aleatoare 
• Erori sistemetice 
• Calculul erorilor pentru mărimile măsurate direct 
• Calculul erorilor pentru mărimile care rezultă dintr-

un calcul 

Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 

 

Reprezentarea grafică a datelor experimentale și analiza datelor 
experimentale din reprezentările grafice 

• Regresia liniară 
• Fitarea datelor experimentale 
• Interpolarea 
• Extrapolarea 
• Derivarea numerică 
• Integrarea numerică 

Programe de calculator utilizabile în reprezentarea grafică a 
datelor experimentale și analiza datelor experimentale din 
reprezentările grafice 

Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 

 

Instrumente de masură, aparate de masură și traductori 

• Instrumente și aparate de măsură pentru măsurarea 
lungimilor  

• Instrumente de măsură, aparate de măsura și 
traductori pentru măsurarea temperaturii 

• Instrumente de măsură pentru măsurarea unor 
mărimi electrice 

• Instrumente de măsura și traductori pentru măsurarea 
unor mărimi magnetice 

Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 

 

Elemente de autorat științific  

• Redactarea unei lucrări științifice (raport, referat, 
articol, lucrare de licență, etc.) 

• Elaborarea unei prezentări științifice 
• Noțiuni referitoare la proprietatea intelectuală și etica 

publicistică 

Prelegere interactivă cu 
suport tehnico-vizual, în 
sala de curs 
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8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

- -  

8.3 Laborator    

Rezolvarea unor probleme utilizând analiza dimensională Activități practice 
asistate de computer, în 
laborator 

 

Programe de calculator specializate pentru prelucrarea datelor 
experimentale (importarea și exportarea datelor experimentale, 
vectori, șiruri, matrici, valoarea medie, media ponderată, abatere, 
momentul de ordin k, valoarea medie patratică, dispersia, deviația 
standard, coeficient de variație, corelația) 

Activități practice 
asistate de computer, în 
laborator 

 

Programe de calculator specializate pentru reprezentarea grafică a Activități practice  



datelor experimentale și analiza datelor experimentale din 
reprezentările grafice (regresia liniară, fitarea datelor experimentale, 
interpolarea, extrapolarea) 

asistate de computer, în 
laborator 

Analiza erorilor la măsurarea directă (exemplu – măsurarea cu 
șublerul) 

Activități practice 
asistate de computer, în 
laborator 

 

Determinarea distribuției dimensionale a particulelor dintr-un sistem 
compozit din imaginile de microscopie 

Activități practice 
asistate de computer, în 
laborator 

 

Analiza erorilor la mărimile care rezultă dintr-un calcul (exemplu – 
determinarea rezistențelor din măsuratori de curent și tensiune) 

Activități practice 
asistate de computer, în 
laborator 

 

Colocviu de laborator Evaluare practică  

 
 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din 
nota finală 

9.1 Curs 
• Aplicarea unor tehnici specifice pentru a 

cunoaște efectele acțiunii instructiv- educative 
• În operația de evaluare se ține seama de 

potențialul studentului; creșterea calitativă 
prin acumularea de cunoștințe; atitudinea 
corect-pozitivă și activ participativă a 
studentului. 

• Evaluare inițială 
(orală) 

• Evaluare continuă 
(orală) 

• Evaluare sumativă 
(examen scris, 
respectiv colocviu 
de laborator) 

80 % 

9.3 Laborator/lucrări 20% 

9.4 Standard minim de performanţă 
Studentul trebuie să răspundă satisfăcător la subiectele de examen și să facă dovada că poate să folosească (cel 
puțin sub îndrumarea cadrului didactic) programele de calculator destinate prelucrării datelor experimentale. 

 

 

 

Data completării: 

 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


