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Titularul activităţilor de curs (2 ore pe săptămână):
Dr. Ionel-Dumitrel GHIBA
Titularul activităţilor de seminar (2 ore pe săptămână):
Dr. Ionel-Dumitrel GHIBA
14 cursuri+14 seminarii
email: dumitrel.ghiba@uaic.ro
webpage:
http://www.math.uaic.ro/∼ghiba/teaching.html

Mecanică



Noţiuni ce se consideră cunoscute (pe parcursul cursului,
studenţii au obligaţia de a revedea rezultatele necesare
înţelegerii tuturor noţiunilor şi raţionamentelor din cursul
de mecanică):

Calcul diferenţial pe mulţimea numerelor reale,
Calcul diferenţial pentru funcţii de mai multe variabile
reale,
Calcul integral,
Algebră liniară,
Geometria curbelor şi suprafeţelor,
Ecuaţii diferenţiale.
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Obiectivele generale ale cursului sunt:
Însuşirea de către studenţi a conceptelor şi exemplelor
fundamentale din mecanică,
Folosirea rezultatelor matematice de bază pentru
descrierea comportării corpurilor în natură,
Consolidarea noţiunilor teoretice dobândite anterior în
liceu sau facultate prin aplicarea lor la rezolvarea unor
probleme practice.
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Obiective specifice: La finalizarea cu succes a acestei
discipline, studenţii vor fi capabili să:

Explice matematic variatele mişcări mecanice,
Descrie modelarea matematică a mişcării punctului
material, a rigidului şi a deformării mediilor continue,
Utilizeze tehnicile matematice în rezolvarea problemelor
de mecanică,
Analizeze şi să interpreteze proprietăţile soluţiilor
ecuaţiilor diferenţiale obţinute,
Calculeze şi să obţină soluţiile problemelor matematice ce
derivă din modelarea mecanică.
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Se va evalua:
Cunoaşterea şi utilizarea corectă a noţiunilor şi
rezultatelor discutate în timpul orelor de curs precum şi
modul de deducere a rezultatelor,
Identificarea metodelor pentru rezolvarea unor exerciţii şi
probleme, dobândirea unor tehnici şi metode de calcul.
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Criteriu de promovare:

Notă examen scris (ES)+ Bonus (B) ≥ 5 şi
Notă examen oral (EO) ≥ 5;

Modul de calcul al bonusului:

B = (Lucrare 1+ Lucrare 2) DIV 10;

Nota finală:
min

{
ES +EO

2
+ B rotunjit, 10

}
dacă ES+ B ≥ 5 şi EO ≥ 5,

4 în caz contrar.
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Lucrări:
Neanunţate, la curs sau la seminar;
Dacă se dă în timpul unui curs, atunci va conţine un
subiect de teorie sau un exerciţiu din ultimul curs sau din
ultimul seminar;
Dacă se dă în timpul unui seminar, atunci va conţine un
subiect de teorie din penultimul curs sau un exerciţiu din
ultimul seminar;
Vor fi evaluaţi doar cei prezenţi la respectivul curs sau
seminar;
Nu se repetă. Cei ce nu sunt prezenţi ratează şansa
acordării acestor puncte bonus.
Studenţii vor putea consulta lucrările corectate în timpul
seminarului din săptămâna următoare şi vor semnala
eventualele neclarităţi. După această dată, alte observaţii
privind nota de la lucrări nu mai sunt primite.
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Examen scris:
În sesiunea de vară şi va conţine 3 exerciţii referitoare la
noţiunile discutate în timpul întregului semestru.
Durata examenului va fi de 3 ore începând cu ora 9.
Fiecare student se prezintă în ziua alocată grupei din care
face parte.
Se admite o foaie A4 scrisă pe ambele părţi, care să
conţină doar formule pe care fiecare student le consideră
de folos. Această foaie va fi verificată pe parcursul
examenului. Dacă nu este conformă, adică va conţine şi
exemple de rezolvări, atunci va fi luată iar studentul
trebuie să se descurce fară ajutorul ei.
În dimineaţa examenului oral, studenţii vor putea
consulta 30 de minute lucrările corectate, timp în care se
vor face şi eventualele observaţii. După această întâlnire,
alte observaţii privind nota de la examenul scris nu mai
sunt primite.
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Examen oral:
În ziua următoare examenului scris, va dura maxim 40
minute pentru fiecare student, se va desfăşura după un
program ce va fi afişat pe pagina titularului de curs în
ziua examenului scris.
Fiecare student va fi rugat să prezinte la tabla un subiect
teoretic la alegere dintr-o lista ce va fi comunicată în
saptămana 13. Se va acorda nota N1.
După aceasta se va răspunde la întrebări teoretice din
toată materia studiată sub forma unei discuţii libere. Se
va acorda nota N2.
Se vor puncta doar afirmaţiile înţelese logic, deduse în
urma unui raţionament şi nu se vor lua în considerare
răspunsurile rezultate în urma învăţării pe de rost.
Nota examenului oral este EO = N1+3N2

4 .
NU ÎNVĂŢAŢI PE DE ROST PENTRU CĂ NU SE
PUNCTEAZĂ DELOC!
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Învăţaţi în timpul semestrului altfel e complicat de înteles
o materie în 2 zile!
Studenţii care vor avea o tentativă de a copia nu vor mai
fi evaluaţi, vor părăsi sala în care se face examinarea fără
comentarii suplimentare şi inutile, titularul de curs va
depune o cerere de exmatriculare pe numele acestora
imediat ce se termină evaluarea colegilor, urmând ca o
comisie de etică să analizeze situaţia şi să decidă dacă a
fost vorba de o tentativă de copiere şi eventual să
stabilească sancţiunile.
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Bibliografie pentru curs şi seminar:
1 Gh. Aniculăesei. Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţiile fizicii

matematice, Editura Universităţii “Al. I. Cuza", Iaşi, 2003.
2 S. Chiriţă. Mecanică raţională: Teorie şi probleme,

Editura Matrixrom, Bucureşti, 2014;
3 P.P. Teodorescu. Sisteme mecanice-Modele clasice, vol. I,

Editura Tehnică, Bucureşti, 1984.
4 P.P. Teodorescu. Sisteme mecanice-Modele clasice, vol.

II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988.
5 P.P. Teodorescu. Sisteme mecanice-Modele clasice, vol.

II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
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1 A. Hristev. Mecanică şi acustică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1982.

2 V.I. Arnold. Mathematical Methods of Classical
Mechanics, Second Edition, Springer, New
York-Berlin-Heidelberg, 2013.

3 D. Ieşan. Mecanică-Medii elastice, Editura Universităţii
“Al. I. Cuza", Iaşi, 2004.

4 Ph.G. Ciarlet. Mathematical Elasticity, Vol. I, Elsevier,
Amsterdam, 1988.
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