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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de Mecanică teoretică îşi propune studiul conceptelor fundamentale ale mecanicii teoretice. Obiectivul 

central este acela de a aborda noi metode generale de studiu, care permit rezolvarea unei game foarte largi de 

probleme de fizică, şi în special de fizică teoretică. Tematica abordată se referă atât la formalismul teoretic 

general, (deosebit de util abordării altor discipline, cum ar fi: electrodinamica, teoria relativităţii, mecanica 

cuantică, fizica statistică, teoria câmpurilor clasice şi cuantice etc.), cât şi la aplicaţiile concrete (rezolvarea unor 

probleme tip, de referinţă) ce au ca scop fixarea noţiunilor teoretice predate la curs şi familiarizarea cu metodele 

matematice aplicate. Prin conţinutul său, acest curs ajută studenţii la înţelegerea şi aprofundarea fenomenelor 

mecanice fundamentale, formându-le anumite deprinderi mentale si intuitive, necesare pentru analiza 

fenomenelor mecanice. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competenţe generale: 

- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice in efectuarea activităţilor aplicative; 

- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 

- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în 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 opinii 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;  

- 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 fizicii la studierea proceselor materiei. 

- descrie principiul minimii acţiuni, funcţia Lagrange a unui punct material liber şi a unui sistem de puncte 

materiale; 

- descrie procedee şi metode de calcul şi descrierea matematică  a legilor, de verificare a ipotezelor, de 

modelare a diferitor procese, fenomene etc. 

- descrie legile de conservare a energiei, impulsului, momentului cinetic.  

- integra ecuaţiile mişcării, mişcarea într-un  câmp central, problema lui Kepler. 

- caracteriza: ecuaţiile lui Hamilton, funcţia lui Routh, parantezele lui Poisson, acţiune în funcţie de 

coordonate, transformările canonice, teorema lui Liouville. 



la nivel de integrare studenţii vor: 
- dezvolta şi forma gândire analitică şi ştiinţifică; 

- interpreta rezultatele experimentale şi formula concluzii şi recomandări;  

- modela matematic fenomene mecanice în baza cunoştinţelor însuşite; 

- soluţiona probleme ale fizicii teoretice; 

- extinde cunoştinţele fundamentale de statistică, cinematică, mecanică analitică şi dinamică în studierea 

proceselor în medii continue, mecanica cuantică ş.a.  

Condiţii pre-rechizit: pentru studierea cursului Mecanica teoretică este necesară parcurgerea disciplinelor 

Analiza matematică, Bazele calculului vectorial şi tensorial, Ecuaţii diferenţiale. 

Teme de bază: Coordanate generalizate. Principiul minimei acţiuni. Principiul relativităţii lui Galilei. Funcţia 

Lagrange a unui punct material liber. Funcţia Lagrange a unui sistem de puncte materiale. Energia. Impulsul. 

Centrul de inerţie. Momentul cinetic. Similitudinea mecanică. Integrarea ecuaţiilor mişcării. Mişcarea liniară. 

Determinarea energiei potenţiale în funcţie de perioada oscilaţiilor. Masa redusă. Mişcarea într-un câmp central. 

Problema lui Kepler. Ciocnirile particulelor. Dezintegrarea particulelor. Ciocniri elastice ale particulelor. 

Împrăştierea particulelor. Formula Rutherford. Împrăştierea sub unghiuri mici. Oscilaţii mici. Oscilaţii liniare 

libere. Oscilaţii amortizate. Oscilaţii forţate. Oscilaţiile sistemelor cu mai multe grade de libertate. Oscilaţiile 

moleculelor. Oscilaţii forţate cu frecare. Rezonanţa parametrică. Rezonanţa în oscilaţii neliniare. Mişcarea într-un 

câmp de oscilaţii rapide. Mişcarea solidului. Viteza unghiulară. Tensorul de inerţie. Momentul cinetic al 

solidului. Ecuaţiile mişcării unui solid. Unghiurile lui Euler. Ecuaţiile lui Euler. Sfârleaza asimetrică. Contactul 

corpurilor solide. Mişcarea într-un sistem de referinţă neinerţial. Ecuaţiile armonice. Ecuaţiile lui Hamilton. 

Funcţia lui Routh. Parantezele lui Poisson. Acţiunea în funcţie de coordonate. Principiul lui Maupertuis. 

Transformări canonice. Teorema lui Liouville. Ecuaţia lui Hamilton-Jacobi 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, 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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