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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie electrică 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Sisteme electrice / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MATERIALE ELECTROTEHNICE 

Titularul activităţilor de curs șef lucrări dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Titularul activităţilor de laborator șef lucrări dr.ing. Elena-Daniela LUPU 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 66 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului Videoproiector,  laptop, suporturi electronice pentru unitatea de curs 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator • Standuri experimentale, materiale pentru aplicații, manuale și materiale auxiliare 

pentru aplicații specifice 

Proiect •  
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C4. Proiectarea  sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

C5. Conceperea si coordonarea de experimente si incercari 

Competenţe 

transversale 

 

 

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



Programa analitică / Fişa disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei 

Disciplina îşi propune să prezinte fenomenele şi procesele ce au loc în 

materialele electrotehnice, proprietăţile electrice şi neelectrice ale principalelor 

materiale folosite pentru  construcţia maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice. 

De asemenea, prezentă caracteristicilor materialelor frecvent utilizate în construcţia 

echipamentelor electroenergetice şi care sunt necesare în activitatea de proiectare şi 

cercetare. 

În cadrul orelor aplicative se studiază şi se determină caracteristicile electrice 

ale materialelor conductoare, semiconductoare, electroizolante  şi magnetice. De 

asemenea, se studiază unele instalaţii de înaltă tensiune utilizate la încercarea 

materialelor. În cadrul aplicaţiilor se acordat o extindere mai mare materialelor 

electroizolante, dată fiind importanţa cunoaşterii acestora în construcţia şi 

exploatarea sistemelor electrotehnice. 

Obiective specifice - înţelegerea fenomenelor  și proceselor care au loc în structura internă a 

materialelor electrotehnice; 

- cunoaşterea utilităţii materialelor electroizolante; 

- însuşirea tehnicilor de investigare cele mai recente şi cunoaşterea 

procedurilor standardizate de determinare a caracteristicilor electrice ale 

materialelor;  

- formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză, sinteză şi 

comparaţie care să-i asigure ulterior, ca inginer, posibilitatea identificarii, 

alegerii și utilizarii celor mai potrivite materiale în funcție de specificul 

aplicatiilor reale. 

- cultivarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul tehnic şi 

faţă de importanţa socială a profesiei de inginer. Cultivarea unui sistem de 

valori culturale, morale şi civice care să permită valorificarea creativă a 

propriului potenţial tehnic şi ştiinţific, implicarea în dezvoltarea propriei 

personalităţi. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere 

1.1.  Obiectivele curslui 

1.2.  Criterii generale de clasificare 

1.3.   Principalele legi de material din teoria 

electromagnetismului  

 

2 

Resurse procedurale: 

expunere orală, 

utilizarea 

cunoștiintelor 

anterioare, 

introducerea gradată 

a noilor cunostințe, 

exemple 

demonstrative, 

discuții pe problemă 

cu explicarea 

necesității și modului  

în care cunoștințele 

dobândite se vor 

folosi ulterior. 

Resurse materiale:  

videoproiectorul iar 

pentru activități de 

predare, explicatii 

suplimentare -tabla 

 

2.Materiale conductoare                         
2.1.  Conductivitatea metalelor; expresia generală a 

conductivităţii 

2.2.  Variaţia rezistivităţii cu temperatura 

2.3.  Variaţia rezistivităţii cu conţinutul de impurităţi; 

influenţa tratamentelor      mecanice asupra 

rezistivităţii  

2.4.  Proprietăţi termoelectrice ale conductoarelor  

2.5.  Materiale de mare conductivitate  

2.6.  Materiale conductoare de mare rezistivitate 

2.7.  Materiale pentru contacte electrice 

2.8. Materiale supraconductoare; utilizările 

supraconductoarelor 

4 

3.Materiale semiconductoare                                                 

3.1.  Noțiuni generale privind materialele 

semiconductoare .Clasificarea materialelor 

semiconductoare 

3.2.  Conducţia electrică de tip intrinsec 

3.3. Conducţia electrică de tip extrinsec  

3.4.  Factori de influenţă asupra conductivităţii           

semiconductoarelor  

3.5.   Proprietăţi şi domenii de utilizare ale materialelor  

semiconductoare 

4 

4. Materiale electroizolante     
4.1.Clasificarea dielectricilor                                             

4.1.1. Clasificarea materialelor dielectrice după 

starea de agregare 

    

2 
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4.1.2.  Clasificarea dielectricilor după 

stabilitatea termică  

4.1.3.  Clasificarea dielectricilor după 

compoziția chimică 

4.2.Proprietati electrice ale dielectricilor                                            

4.2.1. Conductivitatea dielectricilor   

4.2.2. Polarizarea electrică a corpurilor  

4.2.3. Străpungerea dielectricilor               

4.2.4. Dielectrici în câmp electric alternativ                                             

4.3. Proprietăţi neelectrice ale dielectricilor 

(proprietăţi mecanice, proprietăţi fizice, 

proprietăţi chimice, proprietăţi termice, 

stabilitatea termică)  

 

 

 

 

8 
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5.Materiale magnetice          

5.1. Magnetizarea corpurilor 

5.2. Clasificarea materialelor magnetice 

5.3. Materiale paramagnetice 

5.4. Materiale diamagnetice 

5.5. Materiale feromagnetice 

5.5.1.Materiale magnetice moi 

5.5.2.Materiale magnetice dure 

5.5.3.Sticle magnetice 

5.5.4.Lichide magnetice 

5.6.Materiale ferimagnetice 

5.7 Materiale antiferomagnetice 

6 

Bibliografie 

1. HUSU, A. G. Materiale electrotehnice. Bucureşti: Editura Bibliotheca, 2010.   

2. IVAN,E. Materiale utilizate in ingineria electrică. Bucureşti: Editura Bibliotheca, 2009. 

3. POPESCU, L. Materiale electrotehnice. Sibiu: Editura „Alma Mater”, 2008. 

4. CHIOREANU, V.  Materiale electrotehnice. Timişoara: Institutul Politehnic “Traian Vuia”, 1990.  

5. POPESCU Cr. et.al. Materiale electrotehnice, proprietăţi şi utilizări. Bucureşti: Editura Tehnică, 1976. 

6.  POPESCU, Cr.; LEFTER, C. Materiale electrotehnice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970.  

7. IFRIM, A.; NOTINGHER, P. Materiale electrotehnice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.   

8. RADUT, C. Materiale electrotehnice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1962.  

9. AGASTON K., ‚,Materiale electrice şi electronice”, Editura Universităţii Petru Maior, 2001  

10. WILLIAM D. CALLISTER, David G. RETHWISCH Fundamentals of Materials Science and Engineering: An 

Integrated Approach Hardcover, 936 Pages, Published 2011, 4th Edition;  

11. Serope KALPAKJIAN, Steven SCHMID, Steven R. SCHMID Manufacturing Processes for Engineering Materials, 

Hardcover, 1040 Pages, Published 2007, 5th Edition 

Bibliografie minimală 

• POPESCU, L. Materiale electrotehnice. Sibiu: Editura „Alma Mater”, 2008. 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Conţinutul laboratorului:     

1. Şedinţă introductivă – Instrucţiuni de protecţia muncii şi 

PSI specifice laboratorului de "Materiale electrotehnice"                                                   
2 

Discuții în grup 

restrâns, clarificare 

conceptuală, 

experimentul condus, 

cunoașterea prin 

descoperire 

 

2. Studiul materiale conductoare utilizate în electrotehnică                                          2 

3. Determinarea parametrilor funcţionali statici şi dinamici 

pentru periile colectoare utilizate în construcţia maşinilor 

electrice                                                   

2 

4. Studiul materialelor semiconductoare  2 

5. Încercările normate ale uleiului de transformator.                               2 

6. Studiul factorilor care influenţează oxidarea uleiului de 

transformator şi a metodelor de protecţie contra oxidării 
2 

7. Determinarea permitivității și tangentei unghiului de 

pierderi dielectrice la materialele electroizolante lichide  
2 

8. Determinarea caracteristicilor electrice de material ale 

electroizolanţilor solizi                                                                                     
2 

9. Determinarea rigidităţii dielectrice a electroizolanţilor   

solizi                     
2 

http://www.gettextbooks.com/author/William_D_Callister
http://www.gettextbooks.com/author/David_G_Rethwisch
http://www.gettextbooks.com/author/Serope_Kalpakjian
http://www.gettextbooks.com/author/Steven_Schmid
http://www.gettextbooks.com/author/Steven_R_Schmid
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10. Studiul comportării materialelor electroizolante solide la    

arc electric, la descărcări şi la curenţi de conturnare                                                           
2 

11.  Studiul proprietăţilor electrice ale tablei electrotehnice                     2 

12.  Determinarea pierderilor de energie în materiale 

feromagnetice               
2 

13. Verificarea experimentală a stabilităţii ferofluidelor în 

câmp magnetic 2 

14.    Şedinţă recapitulativă  2 

Bibliografie 

1. SR HD 429 S1:2002. Metode pentru determinarea rezistivităţii de volum şi a rezistivităţii de suprafaţă a 

materialelor electroizolante solide 

2. STAS 6415 Materiale electroizolante solide. Determinarea rezistenţei la arc electric de joasă tensiune, în 

curent continuu. Determinarea rezistenţei la arc electric de înaltă tensiune, în curent alternativ 

3. SR EN 60156:1997 Lichide electroizolante. Determinarea tensiunii de străpungere la frecvenţă industrială. 

Metodă de încercare 

4. STAS 11000-86 Maşini electrice rotative. Perii. Condiţii tehnice generale de calitate  

5. Elena Daniela OLARIU Materiale electrotehnice – Fișe de laborator. http://www.eed.usv.ro/~elenao/  

Bibliografie minimală 

1. Elena Daniela OLARIU Materiale electrotehnice – Fișe de laborator. http://www.eed.usv.ro/~elenao/ 

2. Materiale electroizolante şi materiale magnetice – Colecţie STAS 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului și laboratorului este în concordanţă cu solicitările angajatorilor în ceea ce privește 

cunoașterea  proprietăților, exploatării și alegerii corecte a materialelor folosite în  cadrul sistemelor electrice și 

electroenergetice. 

Conţinutul cursului, al laboratorului şi seminarului sunt în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare de 

la:  

o Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si 

Informatica Aplicata; Program de studiu:Inginerie electrică, Disciplina: Materiale electrotehnice; 

o Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică, Disciplina: Materiale 

electrotehnice: http://energetica.valahia.ro/prog_analitica/fd1/Materiale_pentru_energetica.pdf  

o Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrica, Program de studiu: 

Electromecanică, Disciplina Materiale electrotehnice 

https://inginerie.utcluj.ro/files/fise_disciplina/electromecanica/anul2/sem%20I/FD_22%20-

%20Materiale%20electrotehnice.pdf  
o Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Inginerie De partamentul de Calculatoare şi Inginerie 

Electricăhttp://csac.ulbsibiu.ro/files/fd_2016/em/L_EM_2_19_Materiale_electrotehnice_Popescu_Lizeta.pdf 

o Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea: Sisteme electrice, disciplina 

Materiale electrotehnice: 
http://elth.ucv.ro/acreditare/Licenta/SE/Anexe/Anexe_Capitol%202/ANEXA%202.3_Fisa%20disciplina.pdf   

o Universitatea "Politehnica" Timişoara; Departamentul de Inginerie Electrică și Informatica 

Industriala,   http://www.fih.upt.ro/v3/plane/em/an1/sem2/4.%20Materiale%20electrotehnice.pdf  

o University of California, Berkeley  http://academic.uprm.edu/pcaceres/Courses/MatEng3045/EME1-

1.pdf  

o University of Southampton, Electronics and Computer Science (ECS), Electrical Engineering, 
http://www.ecs.soton.ac.uk/module/ELEC2206#syllabus 

o Ghent University, Faculty of Engineering and Architecture, Electrical Engineering,  

https://studiegids.ugent.be/2018/EN/studiefiches/E065110.pdf  

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate in 

identificarea, evaluarea si clasificarea 

materialelor utilizate in electrotehnică 

Capacitatea de a realiza analize reflexive 

și critic constructive  asupra fenomenelor  și 

proceselor care au loc în structura internă a 

materialelor electrotehnice; 

evaluare continuă:   2 teste  

scrise anuntate pe parcursul 

semestrului 

15% 

evaluare sumativă: examen 

programat in sesiune, probă 

finală scrisă şi orală, constă 

în tratarea şi susţinerea 

obligatorie a celor două 

25% 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=29&gr=035&sgr=01&id_p=4872176
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls=1&dom=29&gr=035&sgr=01&id_p=4872176
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4819703
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=4819703
http://www.eed.usv.ro/~elenao/
http://www.eed.usv.ro/~elenao/
http://energetica.valahia.ro/prog_analitica/fd1/Materiale_pentru_energetica.pdf
https://inginerie.utcluj.ro/files/fise_disciplina/electromecanica/anul2/sem%20I/FD_22%20-%20Materiale%20electrotehnice.pdf
https://inginerie.utcluj.ro/files/fise_disciplina/electromecanica/anul2/sem%20I/FD_22%20-%20Materiale%20electrotehnice.pdf
http://csac.ulbsibiu.ro/files/fd_2016/em/L_EM_2_19_Materiale_electrotehnice_Popescu_Lizeta.pdf
http://elth.ucv.ro/acreditare/Licenta/SE/Anexe/Anexe_Capitol%202/ANEXA%202.3_Fisa%20disciplina.pdf
http://www.fih.upt.ro/v3/plane/em/an1/sem2/4.%20Materiale%20electrotehnice.pdf
http://academic.uprm.edu/pcaceres/Courses/MatEng3045/EME1-1.pdf
http://academic.uprm.edu/pcaceres/Courses/MatEng3045/EME1-1.pdf
http://www.ecs.soton.ac.uk/module/ELEC2206#syllabus
https://studiegids.ugent.be/2018/EN/studiefiches/E065110.pdf
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subiecte de pe biletul de 

examen 

Laborator 

 

Capacitatea de a recunoaste diferite tipuri 

de materiale electrotehnice  

Cunoaşterea parametrilor diferitelor tipuri 

de materiale utilizate în electrotehnică 

Capacitatea de utilizare adecvată a  

tehnicilor de investigare şi cunoaşterea 

procedurilor standardizate de determinare a 

caracteristicilor electrice ale materialelor  

Capacitateade analiză, sinteză şi 

comparaţie pentru a avea ulterior posibilitatea 

identificarii, alegerii si utilizarii celor mai 

potrivite materiale in functie de specificul 

aplicatiilor reale. 

evaluare continuă: realizare 

referate de laborator, mod 

finalizare teme practice la 

laborator 

35% 

evaluare sumativă : colocviu 

final de laborator format 

dintr-o proba teoretică și una 

practica.Componenta 

teoretică constă în răspunsul 

dat de fiecare student la un 

set distinct de întrebări; 

componenta practică constă 

în determinarea unor 

parametrii fundamentali ale 

materialelor studiate. în 

timpul semestrului. 

25% 

Standard minim de performanţă 

Proiectarea unui sistem electric de complexitate  redusă  

Realizarea  unor încercări  pentru un sistem electric de complexitate  redusă; analiza, măsurarea şi interpretarea datelor. 

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni cu privire la proprietăţile corpurilor şi materialelor electrotehnice; 

- abilităţi privind recunoaşterea materialelor electrotehnice utilizate la construcţia echipamentelor 

electroenergetice. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


