
FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Sisteme cu microunde

Anul de studiu III Semestrul* 6 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C

Regimul disciplinei {Ob - obligatorie, Op - opţională, F - facultativă} Ob Numărul de credite 3

Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 54 Total  ore pe semestru 96

Titularul disciplinei Prof.dr.ing. Nicolae VOICU
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Inginerie Electrica Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ

(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 
14_săptămâni x 2_h pe săptămână)Departamentu

l Electrotehnica

Domeniul Inginerie Electrica Tota
l C** S L P

Specializarea Instrumentatie si achizitii de date 42 28 14 - -
** C-curs, S-seminar, L - activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
Competenţe

Specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
• Cunoasterea modului de propagare a undelor electromagnetice de foarte inalta   frecventa in medii 

conductoare, semiconductoare si dielectrice;
• Insusirea particularitatilor propagarii microundelor, a fenomenelor asociate, a modului de generare si 

dirijare a acestora;
• Cunoasterea si insusirea principalelor aplicatii industriale ale microundelor.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor  
teoretice şi practice ale disciplinei)
        Cursul are drept scop de a pune la dispozitia studentilor cunostinte corespunzatoare nivelului actual in  
domeniul microundelor.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea, şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor  
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
         Obiectivul lucrarilor practice il constituie crearea si dezvoltatrea abilitatilor studentilor in a verifica practic 
notiunile insusite la curs.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui  
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice  
/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea  
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii  
cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

• Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi
• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor etice profesionale, prin activitate riguroasă, eficientă şi 

responsabilă
• Dezvoltarea capacităţii de comunicare interpersonală şi de asumare a unor roluri specifice în cadrul 

unei echipe de lucru.



CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. curs

Capitolul Conţinutul Nr. ore
1. Undele electromagnetice in medii conductoare. 2
2. Undele electromagnetice in medii semiconductoare. 2
3 Undele electromagnetice in dielectrici. 3
4. Linii de transmisie. Linia strip. Linia microstrip. 4

5. Extensia bidimensionala a ecuatiei telegrafistilor in analiza structurilor microstrip planare. 2
6. Ghiduri de unda.Ghidul de undă dreptunghiular. 4

7. Cavitaţi rezonante. Cavitatea paralelipipedică 4

8. Generatoare de microunde. Magnetronul. 3

9. Aplicatoare. 2

10. Elemente specifice circuitelor de transmisie a energiei de microunde de  la sursa la aplicator. 2
Total 28

b. aplicaţii

Capitolul Conţinutul Nr. ore
Seminar 1-2 Linii de transmisie 3
Seminar 3 Unde electromagnetice in medii conductoare 2
Seminar 4 Unde electromagnetice in medii dielectrice si semiconductoare 2
Seminar 5 Ghiduri de unda si linii plate 2
Seminar 6 Cavitati rezonante 3
Seminar 7 Generatoare de microunde. Aplicatoare 2

14
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La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată în %
{Total = 100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 20%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator -

- testarea priodică prin lucrări de control 60%

- testarea continuă pe parcursul semestrului -

- activităţile gen teme / referate /eseuri / traduceri / proiecte, etc. 20%

- alte activităţi (precizaţi) ........................................................................... -
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme, etc.),  
examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.}

• Lucrare scrisă – rezolvarea a 2 subiecte teoretice

Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)



- minimum 10 puncte obţinute la examinarea finală;
- minimum 40 puncte obţinute din verificări pe parcurs (proiect, 
lucrări de control, lucrări practice de laborator);
- cunoaşterea terminologiei specifice, a principiilor constructive 
şi a fenomenelor fizice asociate funcţionării elementelor 
constructive de mecanică fină. 

- minimum 95 puncte obţinute din examinarea finală şi verificarea 
pe parcurs (proiect, lucrări de control, lucrări practice de laborator);
- cunoaşterea terminologiei specifice, a principiilor constructive şi a 
fenomenelor fizice asociate funcţionării elementelor constructive de 
mecanică fină, respectiv a metodelor de calcul şi dimensionare a 
acestora;
- capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate pentru 
conceperea unui sistem mecanic miniatural funcţional, de 
complexitate medie.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 7 8. Pregătire prezentări orale -

2. Studiu după manual, support de curs 5 9. Pregătire examinare finală 20

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. Consultaţii 2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 3 11. Documentare pe teren -
5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

7 12. Documentare pe INTERNET -

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7 13. Alte activităţi...... -

7. Pregătire lucrări de control - 14. Alte activităţi...... -

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 54

Data completării: 11.07.2012                                                                           Semnătura titularului: 


