
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică 

1.3 Departamentul Electrotehnică şi Măsurări 

1.4 Domeniul de studii Ştiințe inginereşti aplicate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Inginerie medicală 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 34 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Practica I 

2.2 Titularul de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Conf.dr.ing. Simona Vlad –Simona.Vlad@ethm.utcluj.ro 

2.4 Anul de studiu  2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare  A/R 

2.7 Regimul disciplinei 
Categoria formativă DID 

Opționalitate DI 

3. Timpul total estimate

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

30 
din 

care: 
3.2 

Curs 
3.3 

Seminar 
3.3 

Laborator 
30 

3.3 
Proiect 

3.4 Număr de ore pe 
semestru 

90 
din 

care: 
3.5 

Curs 
3.6 

Seminar 
3.6 

Laborator 
90 

3.6 
Proiect 

3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe
teren

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

(d) Tutoriat

(e) Examinări

(f) Alte activităţi:

3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) 10 

3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) 90 

3.10 Numărul de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum N/A 

4.2 de competenţe N/A 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului / laboratorului / 
proiectului 

Prezenţa la activitatea aplicativǎ este obligatorie 

6. Competenţele specifice acumulate
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en
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p
ro
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o
n

al
e - 

C
o

m
p

et
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ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de 

lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Documentarea asupra subiectului impus la locul de desfăşurare a

practicii, stabilirea metodologiei de abordare şi rezolvare a componentei

aplicative a acesteia.

7.2 Obiectivele specifice 

• Documentare asupra temei impuse

• Stabilirea obiectivelor stagiului de practică, realizarea programului impus

• Realizarea unui raport de sinteză a activităţilor efectuate (caiet de

practică)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

8.2  Laborator (practică) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Definirea obiectivelor activităţii de practică.

Studiul aparaturii şi a dispozitivelor medicale în exploatare.
75 

2. Realizarea unui raport de sinteză a activităţilor efectuate (caiet de

practică).
15 

Bibliografie 

Oferită la locul de desfăşurare a practicii 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

La definirea activităţilor de practică se va ţine cont de cerinţele şi aşteptările mediului socio-economic. 

10. Evaluare

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

10.4 Curs 
N/A 

10.5 Seminar/Laborator 
/Proiect 

Activitatea din cadrul practicii 

(ADMIS / RESPINS) 

Verificare activitate şi 

examinare periodică. 

Susţinerea caietelor de 

practică 

  40% 
  60% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Elaborarea şi susţinerea caietului de practică 



Data 
completării: 

Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

Septembrie 
2021 

Curs 

Aplicații Conf.dr.ing Simona Vlad 

Data avizării în Consiliul Departamentului 
Electrotehnică şi Măsurări  
Septembrie 2021 

Director Departament  
Prof.dr.ing. Călin Munteanu 

Data aprobării în Consiliul Facultății Inginerie Electrică 

Septembrie 2021 

Decan 
Conf.dr.ing. Andrei Cziker 


