
Anexa 

ORAR “Modelarea, simularea şi controlul în timp real al sistemelor mecatronice”, 2021-

2022 

Disciplinele din programul de pregătire, bazat pe studii universitare avansate aferente domeniului,  sunt 

susţinute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat/abilitat, profesor/CS I 

sau conferenţiar universitar/CS II, cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate sau alţi specialişti în 

domeniu care îndeplinesc standardele stabilite de instituţie pentru funcţiile didactice şi de cercetare menţionate 

anterior, în condiţiile legii.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat 2021-2022 

Nr.  Disciplina  Cod 

ore/săpt. 

K 

Forma 

de 

evaluare 

Titular curs 
C S L SI 

2  Modelarea, simularea şi 

controlul în timp real al 

sistemelor mecatronice 

DOb 2 4 - 14 30 E* 

Luigr VLADAREANU 

Cod: DOb– disciplină obligatorie; DO – disciplină opțională; DF – disciplină facultativă;  

C – curs; S – seminar; L – laborator; SI – studiu individual; K – credite;  

Forma de evaluare: E – examen; AC – activitate de cercetare; P – proiect, R – raport. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 6 Din care: 

3.2 curs 2 3.3 seminar 4 3.4 laborator 0 

3.5 Total ore din planul de învăţământ 98 Din care: 

3.6 curs 36 3.7 seminar 62 3.8 laborator 0 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 100 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 100 

Tutoriat 56 

Examinări   4 

Alte activităţi:    – 

3.9 Total ore studiu individual 320 

3.10 Total ore pe semestru 418< 504=1008:2 

3.11 Numărul de credite   30 

 

Structura cursului 

01.11.2011-14.03.2022 – Activitate didactica  

15.03.2022-30.10.2022 – Perioada de examene (durata examen -1 zi) 

ORAR 

Curs:  miercuri, orele 18.00-20.00, 2h, 18 saptamani, Lab. Robotica, etaj 4 

Seminar: miercuri, 12.00-16.00, 4h, 16 saptamani, Lab. Robotica, etaj 4 

 

Titular curs: Luige VLĂDĂREANU 


