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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Cristalochimie se predă studenţilor de la facultatea Ştiinţe exacte şi îşi propune să asigure cunoaşterea 
principiilor de baza ale cristalografiei, terminologiei de specialitate, operarea cu noţiunile legate de stabilirea 
aranjamentului reciproc al atomilor din compuşii în fază cristalină. În cadrul cursului studenţii vor învăţa 
conceptele cheie şi categoriile de bază ale cristalografiei, vor conştientiza noţiunile de bază necesare pentru 
studiul cu raze X al cristalelor, cum ar fi elementele de simetrie şi operaţiile corespunzătoare, singoniile, clasele 
de simetrie şi grupurile spaţiale, vor cunoaşte metodele de cercetare ale studiului cu raze X. Cristalochimia este o 
disciplină ce are la bază cristalografia ce se ocupă de studiul corpurilor solide cu structură cristalină. Ea are 
legături reciproce cu fizica, chimia, matematica, fiind şi unul din obiectele de bază pentru studiul disciplinelor 
geologice, metalurgice, chimice, electronice. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul cristalografiei şi 

cristalochimiei; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice despre celulă elementară, elemente de simetrie, clasă de simetrie, grup spaţial 

în rezolvarea sarcinilor practice; 
- identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă; 
- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
Competenţe specifice: 
- interpretarea şi utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi metodelor de studiu; 
- sinteza, evaluarea şi valorificarea datelor din domeniul chimiei organice în explicarea proceselor şi 

fenomenelor chimice pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor reieşind din direcţiile prioritare de cercetare; 
- monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare; 
- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare in domeniul chimiei; 
- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii ale cursului 
la nivel de aplicare studenţii vor: 
- utiliza adecvat teoriile, principiile, metodele esenţiale legate de domeniul cristalochimiei. 
- selecta cele mai adecvate metode pentru rezolvarea problemelor teoretice şi practice noi, 
- selecta şi pregăti cristale pentru studiul cu raze X în conformitate cu parametrii necesari, 
- utiliza aparate şi complexe de program la prelucrarea datelor experimentale şi determinatrea structurii 

cristalelor, 
- deduce clasele de simetrie şi grupurile spaţiale în baza teoremelor de compunere a elementelor de simetrie, 
- determina parametrii celulelor elementare în baza experimentului preventiv la difractometru, 
- utiliza Baza de Date Structurale Cambridge pentru stabilirea gradului de noutate al compuşilor, 
la nivel de integrare vor putea: 
- argumenta punctul său de vedere,  



- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări,  
- dezvolta abilităţilor sociale de interacţiune cu ceilalţi, 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor,  
- implementa soluţii ştiinţifice şi practice la rezolvarea problemelor experimentale, 
- planifica etapele studiului structural,  
- analiza metoda aplicată şi rezultatele obţinute, 
- formula scopurilor specifice, strategiile de îndeplinire a lor şi concluziile. 
Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Cristalochimie este necesară parcurgerea cursurilor Chimie 
organică, Chimie anorganică şi Chimie coordinativă. 
Teme de bază: Stări structurale. Substanţă cristalină. Caracteristicile şi proprietăţile principale ale cristalului. 
Elementele de simetrie simple şi compuse. Compunerea elementelor de simetrie. Teoreme privitoare la 
compunerea elementelor de simetrie. Clase de simetrie. Sistemele cristalografice compatibile cu sistemul 
cristalografic. Categorii cristalografice. Forme simple deschise şi închise. Aranjarea reticulară. Celula elementară 
primitivă spaţială. Celule elementare compuse. Reţeaua cristalină. Reţele Bravais plane şi spaţiale. Elemente de 
simetrie caracteristice structurii reticulare. Sisteme regulate de puncte. Noţiuni  de grupuri spaţiale. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, activităţi în grup, lucrări individuale, platforma 
MOODLE, proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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