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Specializarea

Planificare Teritorială

56
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S

L
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** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
- înţelegerea conceptelor de bază ale geomorfologiei periglaciare;
- aflarea specificităţii mediului periglaciar şi criosferei;
- identificarea corelaţiilor dintre procesele morfogenetice periglaciare şi formele de relief;
- însuşirea terminologiei specifice şi a semnificaţiei acesteia;

Competent
e specifice
disciplinei

2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
- Însuşirea şi interpretarea corectă a evoluţiei domeniului terestru prin prisma teoriilor geomorfologiei
periglaciare;
- Explicarea prin analogii cu fenomene din alte medii nmorfogenetice a interacţiunilor complexe ce au loc în
geomorfosistemul periglaciar;
- Aprecierea corectă şi cu precizie a relaţiilor dintre factorii şi procesele morfogenetice şi morfodinamice în
individualizarea şi evoluţia reliefurilor zonelor reci şi a etajului alpin;
- Formularea de ipoteze privind modalităţile de evoluţie actuală a reliefului din mediile periglaciare- cu privire
specială din ariile cu permafrost - în contextul schimbărilor climatice globale.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici si instrumente de investigare şi de aplicare)
- dobândirea de către studenţi a abilităţilor de analiză, conceptualizare şi interpretare a problematicii
geomorfologiei periglaciare;
- elaborarea de materiale sintetice, pe baza bibliografiei indicate;
- elaborarea harţilor geomorfologice şi a materialelor grafice şi cartografice, prin însuşirea tehnicilor şi
metodelor specifice geomorfologiei periglaciare;
- elaborarea de modele specifice, inclusiv a celor cu suport geoinformatic;
interpretarea corectă a rezultatelor rezultate din observaţiilor şi investigaţiilor – inclusiv cele din terenefectuate în manieră integrativ-complexă.

Tematica cursului

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
- formarea unei atitudini pozitive, responsabile faţă de cunoaşterea geomorfosferei periglaciare, a
potenţialului său morfodinamic;
- promovarea spiritului de lucru în echipă, indispensabil investigaţiilor de teren şi a însuşirii tehnicilor de vârf
în investigarea mediiului periglaciar;
- implicarea studenţilor în afirmarea prestigiului departamentului şi al instituţiei.
1.Obiectul şi definiţia geomorfologiei periglaciare, raporturile sale cu alte ştiinţe, teorii şi concepţii în
geomorfologia periglaciară.....………………….…...……………………………………………………….4 ore
2.Permafrostul: definire, tipuri, răspândire.................................................................. ……………….. 2 ore.
3. Agenţi şi procese geomorfologice periglaciare .................................................……………………. 6 ore
4. Procese şi forme periglaciare pe suprafeţe plane ...............................................…………………...5 ore
5. Procese şi forme periglaciare pe suprafeţe înclinate………………..……………………………….…5 ore
6. Fenomenul de rockglaciers………………………………………………………………………………...2 ore
7. Probleme de geomorfologie periglaciară în România……….................………………..…………….4 ore

1. Tipuri de permafrost........................................................................................................................................4 ore.
(prezentarea principalelor tipuri de permafrost existente şi extensiunea acestora, realizarea unei hărţi digitale a
extensiunii permafrostului în emisfera nordică pe baza datelor existente în literatura de specialitate, discuţii despre
condiţiile optime de ocurenţă a permafrostului, analiza factorilor de mediu care favorizează existenţa permafrostului).

ematica lucrarilor practice

2. Etajul morfoclimatic periglaciar în Carpaţi........................................................................................................4 ore
(explicarea metodelor de delimitare a etajului morfoclimatic periglaciar din Carpaţi, stabilirea unităţilor montane înalte
din România care urmează să fie analizate de către studenţi, realizarea unor hărţi de extensiune a subetajelor
periglaciare pe baza criteriului termic, construirea modelului temperaturii pentru unităţile montane analizate).
3. Metode şi tehnici de analiză a morfodinamicii periglaciare (teoretic/practic).................................................16 ore
Tematica urmează să fie dezbătută sub raport teroretic (6 ore), iar apoi se va efectua o aplicaţie practică într-o unitate
carpatică înaltă, unde o parte din noţiunile prezentate vor fi însuşite prin aplicaţii practice pe durata a 10 ore, timp
efectiv.
explicarea principalelor metode de investigare a proceselor şi formelor periglaciare periglaciare:
reguli şi principii de bază în analiza geomorfologică a formelor şi dinamicii periglaciare
investigarea permafrostului utilizând următoarele metode: măsurarea temperaturii izvoarelor, măsurători
BTS/analiza datelor obţinute de la senzori termici, analiza geofizică utilizând GPR-ul şi echipamente pentru
determinarea rezistivităţii electrice a materialelor, metode GIS, realizarea forajelor;
determinarea structurii formelor periglaciare utilizând metode geofizice: GPR, determinarea rezistivităţii electrice
a materialelor, determinări seismice, analiza datelor obţinute de la senzori termo-higro;
observaţii asupa elevaţiei periglaciare utilizând elevmetrele şi criometrele şi corelarea cu datele obţinute de la
senzori termo-higro;
determinarea ratelor proceselor de solifluxiune pe baza unor repere fixe şi a măsurătorilor geofizice;
determinarea gradului de meteorizare prin analiza datelor termice (a ciclurilor îngheţ-dezgheţ), a gradului de
alterare a rocilor testabile cu ajutorul ciocanului Schmidt digital/mecanic, a grosimii scoarţei de alterare cu
şublerul digital şi prin utilizarea lichenometriei,
determinări de vărstă relativă şi absolută a unor forme periglaciare utilizând ciocanul Schmidt, analiza
lichenometrică, termoluminescenţa, luminescenţa stimulată optic, dendrocronologia, analiza carotelor
sedimentare, cronologia varvelor, analiza solurilor fosile, a materialelor organice utlizând C 14;
determinarea frecvenţei avalanşelor şi proeselor de tip debris-flow pe baza analizei dendrocronologice şi a
aerofotgramtriei şi teledecţiei;
determinarea creepului materialelor solide utilizând analiza dendrocronologică şi metoda poziţiei reperelor
fixe/însemnarea acestora;
cartografierea formelor periglaciare în teren şi de pe suport cartografic utilizând staţia totală, GPS-ul, harta
topografică, busola şi metodologia SIG
monitorizarea dinamicii periglaciare cu ajuorul tehnicii LIDAR, exemple şi studii de caz.
4. Importanţa studierii dinamicii periglaciare ...................................................................................................... 4 ore
(prezentarea stadiului actual al cercetării dinamicii periglaciare la nivel global/naţional, discuţii pe marginea
cunoştiinţelor acumulate şi elaborarea şi susţinerea unor proiecte de către studenţi în care să demonstreze rolul
dinamicii periglaciare în organizarea teritoriului şi impactul modificărilor morfologice asupra echilibrului ecologic,
prezentarea regulilor de elaborare a unui studiu de geomorfologie periglaciară)
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Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)

60

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

20

- testarea periodică prin lucrări de control

10

- testarea continuă pe parcursul semestrului

-

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

5

- alte activităţi (precizaţi) – participare voluntară la măsurători
staţionare/ expediţionare de profil în cadrul unor teme de cercetare
- monitorizarea proceselor geomorfologice actuale din domeniu alpin.

5

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.
Evaluarea finală se face prin examinare scrisă, constând dintr-un şir de 4-8 subiecte, din care jumătate
problematizate şi jumătate descriptive , plus verificarea însuşirii terminologiei specifice.
Cerinţe minime pentru nota 5
(sau cum se acordă nota 5)
- obţinerea notei 5 la evaluarea finală;
- obţinerea a cel puţin 50 de puncte din punctajul
general care se acordă la evaluarea finală la lucrarile
practice;
- participarea la testarea periodică prin lucrari de
control;
- susţinerea a cel puţin unui referat

Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
- obţinerea notei 10 la evaluarea finală;
- obţinerea maximului de puncte la evaluarea finală
la lucrările practice;
- obţinerea calificativului maxim la lucrările de testare
periodică;
- aprecierea cu foarte bine a referatului prezentat.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

20

8. Pregătire prezentări orale

10

2. Studiu dupa manual, suport de curs

10

9. Pregatire examinare finală

20

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

20

10. Consultaţii

4

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

5

11. Documentare pe teren

6

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

15

12. Documentare pe INTERNET

10

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

10

13. Alte activităţi-practice

6

7. Pregatire lucrări de control

8

14. Alte activităţi …

2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
Data completării: 20. 09. 2019

Semnătura titularului:
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