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curs seminar laborator 

150 60 90 30 0 30 E 5 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul „Electricitate şi magnetism” cuprinde studiul fenomenelor şi legilor de bază ale electrostaticii, ale 
comportării dielectricilor şi conductoarelor în câmpul electric, legilor electrodinamicii şi aplicaţiilor acestora, 
fenomenelor şi legilor electromagnetismului, proprietăţilor magnetice ale solidelor, oscilaţiilor şi undelor 
electromagnetice. În cadrul cursului se studiază teoretic fenomenele electrice şi magnetice de bază, iar experimental 
se pun în evidenţă aplicaţiile practice a acestor fenomene în diverse domenii. Cursul de lecţii Electricitate şi 
magnetism stă la baza pregătirii teoretice şi ştiinţifice a specialiştilor în domeniile matematică şi informatică, 
energetică ş. a.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale in domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice in efectuarea activităţilor aplicative; 
- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 
- automatizarea activităţii profesionale; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative in realizarea situaţiilor de problemă; 
- utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opiniei proprii. 
Competenţe specifice: 
- utilizarea şi interpretarea teoriilor, noţiunilor şi metodelor de studiu în explicarea proceselor şi fenomenelor 

sociale şi naturale; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei;  
- identificarea şi informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul fizicii; 
- obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate;  
- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în formularea şi soluţionarea problemelor 

fizicii teoretice şi aplicative;  
- elaborarea  dispozitivelor electronice, bazate pe fenomene de transport în câmpurile electromagnetice; 
- identificarea concepţiilor ştiinţifice de dezvoltare a cercetărilor ce ţin de procesele electronice în 

semiconductori; 
- utilizarea metodelor, instrumentelor, utilajului şi tehnologiilor moderne pentru activităţi de măsurare şi 

monitorizare a  caracteristicilor şi parametrilor dispozitivelor electronice; 
- identificarea domeniilor şi posibilităţilor de aplicare a cunoştinţelor obţinute în scopul îmbunătăţirii calităţii 

vieţii; 
- 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: 
- aplica legile, fenomenele şi metodele studiate la cursul Electricitate şi magnetism la studierea proceselor ce au 

loc în corpul solid, dielectrici, structuri nanometrice; 
- poseda deprinderi practice de efectuare a măsurărilor experimentale a mărimilor fizice, utilizând diferite aparate 

şi dispozitive;  

- aplica cunoştinţele acumulate în situaţii concrete din domenii conexe şi pentru efectuarea investigaţiilor 
ştiinţifice; 

- aplica cunoştinţele obţinute la studierea proceselor fizice ce au loc în semiconductoare, structuri nanometrice 
ş.a.  

la nivel de integrare studenţii vor: 
- dezvolta şi forma gândire analitică şi ştiinţifică; 
- interpreta rezultatele experimentale şi formula concluzii şi recomandări; 
- utiliza adecvat fundamentele teoretice în cercetarea ştiinţelor exacte teoretice şi celor inginereşti aplicative; 
- forma abilităţi şi deprinderi pentru studierea proceselor magnetohidrodinamice, tranziţiilor de fază, energeticii; 



coordona structuri organizaţionale având ca obiectiv proiectarea, fabricarea sau întreţinerea echipamentelor 
specifice. 

Condiţii pre-rechizit: Pentru studierea cursului Electricitate şi magnetism este necesară parcurgerea disciplinelor 
Analiza matematică, Bazele calculului vectorial şi tensorial, Ecuaţii diferenţiale. 

Teme de bază: Câmpul electric. Teorema Gauss. Aplicarea teoremei Gauss. Teorema Gauss în formă diferenţială. 

Potenţialul. Relaţia dintre potenţial şi vectorul E . Conductorul în câmp electrostatic. Dipolul electric. Câmpul în 
substanţe. Forţele care acţionează pe suprafaţa conductorului. Problema de bază a electrostaticii. Metoda imaginilor. 
Condensatoarele. Câmpul electric în dielectric. Polarizarea dielectricului. Condiţiile de frontieră. Energia electrică a unui 
sistem de sarcini. Energia unui conductor şi a unui condensator încărcat. Energia câmpului electric. Curentul electric 
continuu. Densitatea curentului. Ecuaţia continuităţii. Legea lui Ohm generalizată. Reţele ramificate. Regulile lui 
Kirchhoff. Câmpul magnetic în vid. Forţa Lorentz. Legea Biot-Savart. Legile de bază a câmpului magnetic. Forma 
diferenţială a legilor de bază a câmpului magnetic. Forţa Ampere. Momentul forţelor care acţionează asupra unui contur 
cu curent. Câmpul într-un magnet omogen. Feromagnetismul. Câmpul electromagnetic. Invarianţa sarcinii. Consecinţele 
ce au loc din legile de transformare a câmpurilor. Legea inducţiei electromagnetice. Regula Lenz. Fenomenul de 
autoinducţie. Inducţia mutuală. Energia câmpului magnetic. Curentul de deplasare. Sistemul de ecuaţii Maxwell. 
Proprietăţile ecuaţiilor Maxwell. Energia şi fluxul de energie. Vectorul Poynting. Impulsul câmpului electromagnetic. 
Oscilaţiile electrice. Ecuaţia conturului oscilant. Oscilaţiile electrice libere. Oscilaţiile electrice forţate. Curentul 
alternativ. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, 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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