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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Nanocompozitele sunt definite ca materiale solide multifazice, în care cel puțin o fază are o 

dimensiune a cristalitelor medie în intervalul nanometri (100 nm). De asemenea, nanocompozite sunt 

structurile ce constau dintr-un set de straturi (faze), distanța dintre care este măsurată în zeci de 

nanometri. Domeniul compuşilor nanostructuraţi se bucură de un larg interes în cadrul cercetării 

ştiinţifice actuale şi se încadrează în domeniile de perspectivă, în special implementarea acestora în 

diverse procese inovative. Cursul Nanocompozite cuprinde o sinteză amplă a concepţiilor şi abordărilor 

de bază în domeniul nanomaterialelor și utilizării lor în toate domeniile contemporane – fizica 

nanomaterialelor și nanostructurilor, medicină, bilogie, chimie etc. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiei din suportul scris al cursului, 

apelând şi la ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). Lucrările de laborator au drept scop 

formarea abilităţilor de lucru în laborator; manipulare a dispozitivelor fizice şi aparatelor de laborator; 

selectarea şi pregătirea reactivilor, ustensilelor de laborator şi aparaturii pentru determinări calitative; 

planificare şi realizare a unei analize etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competenţe generale:  

 aprofundarea, analiza şi sinteza cunoştinţelor din domeniul chimiei; 

 analiza critică a literaturii ştiinţifice; 

 aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul chimiei și fizicii în rezolvarea sarcinilor ştiinţifice 

practice; 

 definirea unui subiect de cercetare din domeniul nanocompozitelor şi elaborarea unui plan de 

realizare a obiectivelor propuse; 

 argumentarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor cercetărilor proprii; 

 rezolvarea problemelor de cercetare prin identificarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale; 

 organizarea şi realizarea activităţii in grup in scopul derulării activităţii ştiinţifice de cercetare a 

proprietăţilor fizico-chimice a nanocompozitelor; 

 aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere 

personală. 

Competenţe specifice: 

 aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale chimiei; 

 operarea cu noţiunile de structură şi proprietăţi ale compuşilor chimici; 

 evidenţierea posibilităţilor de sinteză a compuşilor chimici de interes, reieșind  din cunoștințele 

privind corelaţia structură – proprietăţi chimice; 

 identificarea avantajelor şi dezavantajelor  metodelor aplicate pentru sinteza, determinarea 

compoziţiei, structurii şi a proprietăţilor fizico-chimice ale compuşilor chimici; 

 implementarea unor metode noi de sinteză şi analiză a diferitor clase de compuşi; 

 iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanţă teoretică-

fundamentală şi aplicativă; 

 identificare posibilităţilor de utilizare a metodelor specifice chimiei şi nespecifice, din alte domenii 

ştiinţifice în realizarea proiectelor de cercetare. 



Finalităţi de studii ale cursului 

La nivel de aplicare studenţii vor: 

 explica esenţa proceselor care au loc la nivel de nanoparticule, nanocompozite; 

 determina proprietăţile funcţionale ale materialelor compozite; 

 selecta metode potrivite de obținere a nanocompozitelor; 

 aplica metodele potrivite pentru determinarea proprietăților nanocompozitelor; 

 identifica dificultăţile în studierea nanomaterialelor şi nanocompozitelor și metode de depășire a acestora. 

 

La nivel de integrare studenţii vor: 

 estima importanţa nanotehnologiilor ce stau la baza obţinerii nanomaterialelor şi nanocompozitelor;  

 aprecia rolul nanomaterialelor şi nanocompozitelor în industrie, chimie, biologie şi medicină; 

 propune metode noi sau vor modifica cele existente pentru obținerea noilor tipuri de nanocompozite; 

 utiliza metodele noi în studiul şi analiza proprietăţilor chimice şi fizice ale nanometrialelor; 

 propune  metode sau procedee tehnologice în analiza proceselor în nanomateriale; 

 elabora proiectele de activitate în domeniul nanocompozitelor. 

Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Nanocompozite este necesară parcurgerea nivelului 6, 

conform ISCED – studii superioare de licenţă 

Teme de bază: Noțiuni fundamentale de nanocompozite. Domeniile de întrebuințare a 

nanocompozitelor. Nanocompozite și natehnologii moderne de preparare. Istoria, contemporanietatea și 

perspecivitatea. Progresele în nanocompozite. Clasificarea nanocompozitelor. Importanța 

nanomaterialelor. Reprezentarea schematică a principiului de măcinare mecanică. Sineza chimică 

umedă a nanomaterialelor. Importanța și rolul acestei sinteze. Proprietățile nanomaterialelor. Proprietăți 

optice și electrice, proprietăți mecanice. Particularitățile proprietăților nanomaterialelor și domneniile 

principale de utilizare. Proprietățile magnetice ale materialelor nanostructurate. Tehnologiile avansate 

de obținere a nanocompozitelor. Fulerenii, Fuleritele și nanotuburile. Puncte cuantice, nanofire și 

nanofibre. Matrici polimerice. Compuși cu rol de rigidizare în structura materialelor compozite (MC). 

Fenomene fizico-chimice la interfața matrice polimera – agent de ranforsare (rigidizare). Aplicații ale 

materialelor compozite. Utlizarea MC în medicină. Nanocompozite. Aplicații. Clasificarea matricilor 

pentru MC. Clasificarea matricilor polimerice (polimeri). Matrici polimerice – clasificare în funcție de 

forma catenelor. Principalele domenii de utilizare a rășinilor poliesterice nesaturate armate.  Obținerea 

fibrelor din diferita materiale. Obținerea fibrelor de carbon din celuloză. Alte tipuri de fibre utilizate în 

structura MC. Aplicații în nanotehnologie. Tehnologia de fabricare a CD si DVD. Avantajele și 

dezavantajele nanomaterialelor. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, 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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