
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 Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Fizica 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Fizica Particulelor Elementare 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. Dr. Paul Gravila 

2.3 Titular activităţi de seminar Lect. Dr. Paul Gravila 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari - 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul II 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 2 laborator  

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

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

Tutoriat    

Examinări   20 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 50  

3.5 Total ore pe semestru 
1
 106  

3.6 Numărul de credite 5  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  

4.2 de competenţe •  

 

 

 

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 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului Laborator Computationala, software de simulare (camera cu 

bule, spectrometrie gamma,etc) 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoaştere şi înţelegere: 

Aplicarea principiilor şi legilor fizicii în rezolvarea de probleme teoretice sau practice, în condiţii de 

asistenţă calificată. Descrierea sistemelor fizice, folosind teorii şi instrumente specifice (modele 

experimentale şi teoretice, algoritmi, scheme etc.) 

2. Explicare şi interpretare:  

Aprecierea comparativă a rezultatelor teoretice oferite de literatura de specialitate şi ale unui 

experiment realizat în cadrul unui proiect profesional. Evaluarea gradului de încredere al rezultatelor 

şi compararea acestora cu date bibliografice sau valori calculate teoretic, folosind metode de 

validare statistică şi/sau metode numerice.  

3. Instrumental – aplicative: 

Utilizarea computerelor pentru controlul unor experimente sau procese şi pentru achiziţia de date. 

4. Atitudinale: 

Discernamant stiintific. 

  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea modelului standard actual al materiei. Cunoasterea fortelor 

fundamentale si proceselor elementare. Capacitatea de a intelege, fie si 

sumar, dezvoltarile si descoperirile cele mai recente ale fizicii moderne. 

7.2 Obiectivele specifice idem 

 

 

 

8. Conţinuturi  

    8.1. Curs                        Metode de predare: sala curs, tabla, proiector 

1 Scurtă istorie a descoperirii particulelor elementare. Scara dimensiunilor. 

2  Concepte de bază. Diagrame Feynman.  

3  Cinematica relativista. 

4  Acceleratori de particule. Detectori de particule.  

5 Numere cuantice. Sarcina, numarul barionic, leptonic, paritate, spin, isospin etc.  

6  Interacţii hadron-hadron.  

7  Modelul quark-parton. Mezonii si barionii.  

8 Interactia nucleara tare. Sarcini electrice fractionare si numar de culoare. 

9  Familiile superioare de quarkuri. 

10  Interacţia electromagnetică. 

11  Interactii slabe. 

12  Violarea paritatii. 

13  Sistemul de kaoni neutri. Violarea CP. 



14  Recapitulare si discutii. 

8.2.  Seminar:              Metode de predare: Simulare computerizata; Server CERN. 

 Simulare cameră cu ceaţă / bule (1).  

 Simulare cameră cu ceaţă / bule (2). Determinarea prin măsurătoare si calcul ai 

parametrilor procesului (dezintegrare π
−

).  

 Principiile spectroscopiei gamma. 

 Analiza multicanal cu detector de inalta rezolutie. 

 Elementele spectrului. Varful fotoelectric, formatiunile Compton. 

 Interpretarea unui spectru de sursa artificiala si naturala. 

 Studiul constructiei acceleratorilor majori (Fermilab, SLAC, DESY) 

 Descoperirea quark-ului top si calculul masei dupa date Fermilab 

 Fizica la CERN. 

 Sistemul informatic la CERN. 

 Dezintegrari si reactii. 

 Recuperari 

 Colocviu de laborator 
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9.  Evaluare 

 

Colocviu laborator in ultima sedinta (33%), Examen oral cu bilete in sesiune (66%). 

   

Data completării: 

03.10.2015 

Titular curs (Semnătura): 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


