
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

  1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 
1.3. Departamentul Şcoala Doctorală de Inginerie 
1.4. Domeniul de studii Inginerie Mecanică 
1.5. Ciclul de studii Doctorat 
1.6. Programul de studii  Doctorat- Inginerie Mecanică 

 
  2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Elemente avansate de vibrodiagnoză în ingineria mecanică 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
2.3.1. Titularul activităţilor de seminar - 
2.3.2. Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
2.3.3. Titularul activităţilor de proiect - 
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei Obl 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2. curs 12 3.3. laborator 2 
3.4. Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  3.5. curs 12 3.6. laborator 24 
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 32 
Pregătire seminarii / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 120 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................... - 
3.7. Total ore de studiu individual 214 
3.8. Total ore pe semestru 250 
3.9. Numărul de credite 10 

 
  4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu e cazul 
4.2. de competenţe  Nu e cazul 

 
  5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Videoproiector, PC, tablă, cretă 
5.2. de desfăşurare a seminarului  

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Aplicarea tehnicilor şi metodelor de investigare experimentală a sistemelor mecanice. 
C2. Diagnosticarea sistemelor mecanice şi asigurarea mentenanţei acestora. 
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CT1. Competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei. 
CT2. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării. 
CT3. Abilităţi de interrelaţionare, de lucru în echipă şi de management. 

 
  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Deprinderea unor elemente avansate de vibrodiagnoză utilizate în ingineria 
mecanică 

7.2. Obiectivele specifice  Acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice privind vibrodiagnoza 
principalelor sisteme din ingineria mecanică 

 

Aprobat, 
DECAN, 

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 



 
 
   8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Cursul 1 Noţiuni introductive 
1.1 Surse de vibraţii 
1.2 Propagarea vibraţiilor mecanice 
1.3 Răspunsul în frecvenţă al sistemelor mecanice 
1.4 Răspunsul sistemelor cu mai multe grade de libertate  

Prelegere interactivă, 
explicaţie, 

conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

Cursul 2 Aparate şi tehnici de vibrodiagnoză 
2.1 Scheme generale 
2.2 Alegerea aparatelor pentru măsurarea vibraţiilor 
2.3 Amplasarea aparatelor pentru măsurarea vibraţiilor 

2 ore 

Cursul 3 Metode de vibrodiagnoză 
3.1 Metode de diagnoză în timp 
3.2 Metode de diagnoză în domeniul frecvenţelor 
3.3 Analiza cepstrum 
3.4 Analiza în timp şi frecvenţă 

2 ore 

Cursul 4 Vibrodiagnoza rulmenţilor 
4.1 Cinematica rulmenţilor 
4.2 Vibraţiile elementelor rulmenţilor 
4.3 Metode de vibrodiagnoză a rulmenţilor 

2 ore 

Cursul 5 Vibrodiagnoza transmisiilor prin roţi dinţate 
5.1 Vibraţiile angrenajelor 
5.2 Metode de vibrodiagnoză a transmisiilor prin roţi dinţate 
5.3 Supravegherea stării angrenajelor 

2 ore 

Cursul 6 Diagnosticarea dezechilibrării pieselor în mişcare de rotaţie 
6.1 Diagnosticarea dezechilibrelor cuplajelor 
6.2 Diagnosticarea dezechilibrelor arborilor 
6.3 Vibraţiile torsionale ale arborilor 

2 ore 

Bibliografie: 
Radeş, M., Dinamica maşinilor, vol. III,, Editura Printech, Bucureşti, 2008 
Gafiţanu, M. ş.a., Diagnosticarea vibroacustică a maşinilor şi utilajelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989  
Klein U., Schwingungsdiagnostische Beurteilung von Maschinen und Anlagen, Stahleisen Verlag, Duesseldorf, 2008 

8.2.1. Seminar Metode de predare Observaţii 
8.2.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
L1. Norme de securitatea muncii aplicabile în laborator Studenţii sunt verificaţi 

asupra temei lucrării de 
laborator apoi se trece la 

efectuarea practică de 
către aceştia a lucrării, 

sub supravegherea 
cadrului didactic. Sunt 

determinate şi 
interpretate valorile a 

diferiţi parametri 

2 ore 

L2. Studiul standurilor pentru testarea echipamentelor mecanice 2 ore 
L3. Vibrodiagnoza transmisiilor prin roţi dinţate 4 ore 
L4. Vibrodiagnoza rulmenţilor 4 ore 
L5 Vibrodiagnoza transmisiilor prin curele 2 ore 
L6. Vibrodiagnoza transmisiilor prin lanţ 2 ore 
L7. Studiul echilibrării rotoarelor 2 ore 
L8. Studiul vibraţiilor torsionale ale arborilor 2 ore 
L9. Limitele vibraţiilor maşinilor 2 ore 
L10. Discuţii finale. Încheierea activităţilor de laborator 2 ore 
Bibliografie: 
Radeş, M., Dinamica maşinilor, vol. III,, Editura Printech, Bucureşti, 2008 
Gafiţanu, M. ş.a., Diagnosticarea vibroacustică a maşinilor şi utilajelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989  
Ianici, S., Ianici, D., Testarea sistemelor mecanice, Ed. Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010 
   
8.2.3. Proiect Metode de predare Observaţii 
   

 
 

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Conținutul disciplinei răspunde exigențelor deontologice ale cercetărilor doctorale în inginerie mecanică, abordate 
pe plan național și internațional, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și academice 
ale studenților doctoranzi  

 
 



  10. Evaluare (la cerere) 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 
finală 

10.4. Curs 
Participarea la dezbateri 

Prezenţa la curs, numărul de 
intervenţii 

5 % 

Nivelul cunoştinţelor acumulate Examen 65% 

10.5.1. Seminar 
Implicare în activităţi   
Nivelul competenţelor 

dobândite 
 

 

10.5.2. Laborator 
Implicare în activităţi 

Prezenţa la laborator, numărul 
de intervenţii 

5 % 

Nivelul competenţelor teoretice 
şi practice dobândite 

Caietul de laborator 25 % 

10.5.3. Proiect 
Promptitudinea parcurgerii 

etapelor din proiect 
  

Calitatea proiectului   
10.6. Standard minim de performanţă 

 Promovarea activităţilor aplicative; 
 Promovarea fiecărui subiect de la examen cu nota 5. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   

Octombrie 2021 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
   

 Semnătura directorului de departament 
  

 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
 


