FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre Program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3. Catedra
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
III 2.5. Semestrul

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
LICENŢĂ
GEOGRAFIE

II

GEOGRAFIA MEDIULUI
Prof. univ. dr. habil. Mircea VOICULESCU
Lect. univ. dr. Alina SATMARI
2.6. Tipul de Evaluare
Examen 2.7. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr ore pe săptămână
4
din care 3.2. curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care 3.5. curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări

F

2
28
ore
25
14
10
8
12

Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

69
56
5

Fundamentală
Nu este cazul
Amfiteatru cu aparatură necesară susținerii cursului
Sală de laborator cu echipament necesar susținerii lucrărilor de
laborator (computere, soft-uri dedicate, videoproiector)

Competenţe
specifice

Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi
evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice naturale si antropice.
Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrarea a datelor provenite din diferite surse. Realizarea
de materiale grafice specific.
Elaborarea unor studii și proiecte de specialitate.
Valorificarea rezultatelor obţinute din analize studii și proiecte geografice.

Competenţe
transversale

6. Competenţele specifice acumulate

Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a
valorilor codului de etică profesională.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup,
respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Înţelegerea importanţei cursului în ansamblul ştiinţelor geografice
Înțelegerea și cunoașterea caracteristicilor taxonomiei geosistemice, a

dinamicii și tipologiei acesteia.
Cunoaşterea caracteristicilor surselor de poluare și a tipurilor de
poluanți, a formelor de degradarea și de poluare a componentelor de
mediu, precum și a protecției acestuia.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Introducere: definirea geografiei mediului înconjurător, locul şi rolul
acesteia în cadrul ştiinţelor geografice, preocupări la nivel european şi în
ţara noastră. Relaţiile cu alte ştiinţe. Noţiuni şi concepte utilizate;
sinonimii şi diferenţieri între noţiunile de mediu, environnement, sit,
landșaft, sociosistem, biosferă (ciclurile biogeochimice).
Teoria sistemică. Structura, funcţionalitatea şi dezvoltarea sistemului.
Analiza potenţialului ecologic, a exploatării biologice şi a acţiunii
antropice. Ierarhizarea sistemică a mediului: nivelele superioare şi
inferioare de clasificare. Dinamica geosistemelor: geosisteme în
biostazie, în rhexistazie şi în parastazie. Conceptul de prag
geografic. Discontinuitatea geografică: clasificări.
Poluarea atmosferei. Surse de poluare și tipuri de poluanți: clasificare.
Principalii poluanți ai atmosferei. Autoepurarea aerului. Metode şi
instalaţii de epurare a aerului. Conceptul de Global Change.
Poluarea apelor. Surse de poluare și tipuri de poluanți: clasificare.
Poluarea organică, anorganică şi biologică. Poluarea apelor de suprafaţă
şi poluarea apelor subterane. Autoepurarea apelor. Combaterea poluării
apelor. Metode de epurare. Măsuri de prevenire a poluării apelor.
Poluarea şi degradarea pădurilor. Clasificarea funcţională şi ecologică a
pădurilor. Principii care stau la baza echilibrului ecologic forestier,
măsuri care stau la baza protecţiei pădurilor.
Poluarea solurilor. Tipuri de poluare a solului. Indicii sintetici ai
efectului poluării solului. Sistemul de monitoring al calităţii solurilor.
Măsuri de protecţie a echilibrului ecologic în agricultură, regimul
pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice. Poluarea cu substanţe
radioactive, cu deşeuri şi reziduuri organice, cu dejecţii animale şi
umane, cu hidrocarburi. Eroziunea şi alunecările de teren. Sărăturarea,
acidifierea, excesul de umiditate şi compactarea. Procesul de
deșertificare.
Poluarea sonoră. Măsuri de ameliorare: tehnice, administrative şi de
propagandă.

Metode de predare
Prelegerea
ştiinţifică
introductivă

Prelegerea
introductivă

Observaţii

ştiinţifică

Explicaţia
ştiinţifică,
descrierea, demonstraţia,
studii de caz, dezbaterea
Explicaţia
ştiinţifică,
descrierea, demonstraţia,
studii de caz, dezbaterea
Explicaţia
ştiinţifică,
descrierea,
demonstraţia,
studii de caz, dezbaterea
Explicaţia
ştiinţifică,
descrierea, demonstraţia,
studii de caz, dezbaterea

Explicaţia
ştiinţifică,
descrierea, demonstraţia,
studii de caz, dezbaterea
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Metode de predare
Observaţii
8.2. Seminar/laborator
Sistem, geosistem, ierarhizarea geosistemică a Expunerea sistematică, demonstraţia didactică,
mediului.
conversaţia, observaţia, exerciţiul
Peisaje în biostazie şi în rhexistazie - elemente de Expunerea sistematică, demonstraţia didactică,
analiză şi reprezentare grafică.
conversaţia, observaţia, exerciţiul
Peisajul: textura, structura şi liniile directoare ale Expunerea sistematică, demonstraţia didactică,
conversaţia, observaţia, exerciţiul
peisajului.
Poluarea atmosferică, a apelor, solului şi vegetaţiei
Expunerea sistematică, demonstraţia didactică,
conversaţia, observaţia, exerciţiul
Implicaţiile sociale ale mediului
Expunerea sistematică, demonstraţia didactică,
conversaţia, observaţia, exerciţiul
Crizele de mediu. Autoritățile de mediu.
Expunerea sistematică, demonstraţia didactică,
conversaţia, observaţia, exerciţiul

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Stimulează implicarea personală a studenţilor în identificarea unor areale specifice din punct de vedere al
mediului înconjurător la nivel local şi regional.
Facilitează iniţierea din partea studenților a unor contacte şi eventuale colaborări cu organisme și
instituții de profil din domeniul mediului și a protecției acestuia
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/lab.

10.1 Criterii evaluare
Examene scrise
Examene orale

10.2 Metode evaluare
Verificare scrisă
Observație curentă
Evaluare referate scrise
Evaluare activități
practice

10.3 Pondere din nota finală
60%
10%
15%
15%

10.6. Standard minim de performanță
Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 50% din cerinţele la examen la care prezența este în
conformitate cu Regulamentul UVT şi din cerinţele minimale la activităţile de lucrări practice, la care
prezenţa este obligatorie (realizarea anchetelor de teren, a interviurilor, exploatarea rezultatelor care vor fi
incluse în dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea rezultatelor, participarea la dezbateri etc.)
Data completării
08.09.2019
Data avizării în catedră/departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului catedrei/departamentului

