FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Anul de studiu

FIABILITATEA
INSTALATIILOR
IV-IIZ

Semestrul

Cod Disciplina
8

U02.04.INS.07.8.OP01.DPS

Tipul de evaluare finală (E, C, V,
PR)
OP Număr de credite

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP –
opţională, F – facultativă)
Total ore din
Total ore studiu individual
28
Total ore pe
42
planul de
semestru
învăţământ
Categoria
PF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească
formativă a
generală, PET – economică şi tehnologică generală, PS – de
disciplinei
specialitate, ELS – educaţie pentru promovarea valorilor
democraţiei, tehnici de comunicare şi limbi străine;
Titularul(a)
Şef lucrări drd. ing.Eugen BADEA
disciplinei*
Facultatea

INSTALATII - 04

Domeniul

INGINERIA INSTALATIILOR - INS

Specializarea

INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
– ZI - 07

Obiectivele
disciplinei în termeni
de competenţe

E
4
70
PS

Numărul total de ore pe sem.
din planul de invăţământ
Total
42

C
14

S
-

L
28

P
-

FIABILITATEA SI MENTENANTA INSTALATIILOR
(SISTEMELOR)

Conţinutul disciplinei
1. Introducere, concepte, definiţii,
(se va detalia
continutul cursului,
terminologie.........................................................................................1 ore
numărul de ore de
predare pentru
2. Modele si metode pentru evaluarea fiabilităţii................................1 ore
fiecare capitol al
acestuia şi numărul
3. Fiabilitatea instalaţiilor nereparabile...............................................2 ore
total de ore.)
4. Fiabilitatea instalaţiilor reparabile de tip serie...............................2 ore
5. Fiabilitatea instalaţiilor reparabile redundante..............................2 ore
6. Modelarea funcţionarii instalaţiilor prin lanţuri Markov cu timp
discret...................................................................................................1 ore
7. Soluţii de optimizare a fiabilităţii si mentenabilităţii
instalaţiilor …………………………………………………............2 ore

8. Tipuri de mentenanta.........................................................................1 ore
9. Mentenanta bazata pe fiabilitate.......................................................1 ore
10. Bazele modelarii entropice……………….........................................1 ore
TOTAL 14 ore
APLICATII
Evaluarea si optimizarea fiabilitatii si mentenabilitatii………………..28 ore
La stabilirea notei finale se iau în considerare
1. răspunsurile la examen - colocviu (examinare finală)
2. susţinerea lucrărilor practice de laborator
3. susţinerea finală a proiectelor
4. testarea periodică prin lucrări de control
5. testarea continuă pe parcursul semestrului
6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte
……
7. alte activităţi (de precizat)……………………….
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:

Ponderea în notare
exprimată în procente
60
30
10

LUCRARE SCRISA CU REZOLVARE PROBLEME

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului
(fiecare rând se completeatză după caz)
1. studiul notiţelor de curs
2. studiul suporturilor de curs manuale, cărţi etc.
3. studiul bibliografiei minimale
recomandate
4. activităţile specifice de pregătire
pentru seminar, proiect, laborator etc.
5. întocmirea de teme, referate, eseuri
etc.
6. pregătirea pentru lucrări de verificare
7. pregătirea pentru prezentări orale

3
2

8. pregătirea pentru examinarea finală
9. participarea la consultaţii

8
2

4

10. documentarea în teren

-

4

11. documentarea suplimentară în
bibliotecă
12. documentarea prin reţeaua Internet

-

3
-

13. alte activităţi ….
14. ……….
TOTAL ore studiu individual pe semestru 28

Data completării:
23.03.2009

2

Semnături
Titular (titulari) disciplină:
Şef lucr. drd. ing. Eugen BADEA

