
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Știința mediului 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Știința mediului 

1.6. Calificarea Licenţiat în Ştiinţa mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Știința mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Evaluarea impactului activităților antropice 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

X - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Balázsi Ágnes, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar dr. Balázsi Ágnes, lector universitar 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul 

disciplinei 

DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBFK0181 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 

 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs – 

offline/online 

28 3.6. seminar 

- offline/online 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 19 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 5 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

c) Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe Cunoştinţe de bază de taxonomie, ecologie, mediul natural 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector și tablă 

5.2.  De desfăşurare a seminarului Sală de seminar dotată cu calculatoare, tablă și videoproiector 

sau altă locație, în funcție de tema seminarului. 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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a
le

 
C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. (1) 

C4 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.  

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. (1) 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. (1) 

C
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tr
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 CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Noţiuni de bază (mediu, ecosistem, biodiversitate). Scopul şi mijloacele 

protecţiei mediului 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, schiţe şi 

desene pe tablă 

2 ore 

Evoluţia biosferei şi rolul biodiversităţii. Pământul – un sistem unitar 2 ore 

Originea şi evoluţia speciei umane. Istoricul relaţiilor om-natură 2 ore 

Examinarea stării globale. Efectele negative ale civilizaţiei.  4 ore 

Co-evoluţia biologică şi culturală. Natura umană şi inteligenţa umană 4 ore 

Agricultura şi mediul. Energia şi mediul 4 ore 

Protecţia calităţii aerului, apei, solului 6 ore 

Poluare cu deşeuri. Tipuri de deşeuri. Dezafectare şi refolosire 2 ore 

Poluarea sonoră 2 ore 

Bibliografie: 

Cotigă C. 2011. Ecologie şi protecţia mediului. Editura SITECH, Craiova. (1) 

Gavrilescu E. 2010. Poluarea mediului acvatic. Editura SITECH, Craiova. (1) 

Gomoiu M., Gomoiu T. 2009. Zonele umede. Abordare ecologică. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. (1) 

Juhász-Nagy P. 1993. Az eltűnő sokféleség. Scientia, Budapest. (1) 

Kerényi A. 2003.  Környezettan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. (26)  

Kerényi A. 2003. Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (3) 

Mackay D., Cameron J. 2011. Fenntartható energia mellébeszélés nélkül. Vertis Typotex, Budapest. (1) 

Mészáros E. 2002. A környezettudomány alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. (4) 

Nánási I. 2005. Humánökológia. Medicina Kiadó, Budapest. (7) 

Rakonczai J. 2003. Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged. (5) 

Reichholf J. 2010. A kék bolygó: bevezetés az ökológiába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. (1) 

*** 2012. Sokarcú klímaváltozás. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszék, GeoLitera, Szeged. (1)   

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

Speciile invazive cele mai comune din România şi Transilvania.  Activități 

indviduale și în 

grup, în laborator, 

pe calculator și pe 

teren. Discuții, 

8 ore 

Cunoaşterea speciilor invazive din Cluj-Napoca: descriere specii, 

distribuţie, efect potenţial asupra sistemelor native 

8 ore 

Lucru în grup: statistici (legea lui Bergman, relaţii specie-arie) 4 ore 

Lucru în grup: dezvoltarea unui proiect ştiinţific pentu rezolvarea unei 4 ore 

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Principalul obiectiv este dezvoltarea cunoştiinţelor asupra efectelor pe care 

activitatea unamă le are asupra mediului înconjurător. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

 

Prezentarea cadrului general al disciplinei şi principalele ramuri iportante de 

cunoaştere şi cercetare.Prezentarea aplicabilităţii disciplinei în lumea reală. 

Dezvoltarea capacităţilor independente de sintetizare a informaţiilor referitoare la 

această disciplină.  



probleme ipotetice date rezolvare de 

probleme. Prezentări Power Point a temelor alese de cursanți 4 ore 

Bibliografie:  

Cotigă C. 2011. Ecologie şi protecţia mediului. Editura SITECH, Craiova. (1) 

Gomoiu M., Gomoiu T. 2009. Zonele umede. Abordare ecologică. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. (1) 

Kropog E. 2000. Környezettani vizsgálatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. (1) 

Muntean I.O. 2008. Ecologie si protectia mediului, ed. II. Edit. Emia, Deva. (3)  

Petrescu-Mag I.V. 2007. Ecologie aplicată: studii. Academic Press, Cluj-Napoca. (1) 

Reichholf J. 2010. A kék bolygó: bevezetés az ökológiába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. (1) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corelație cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului. O serie de organizaţii academice şi 

de altă natură interesate în conservarea naturii, atât la nivel internaţional cât şi naţional folosesc terminologia 

prezentată în această disciplină. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la seminarii este obligatorie, fiecare absență motivată se poate recupera cu realizarea unei lucrări 

din tema seminariului respectiv. Pentru prezenarea la colocviu este obligatorie obținerea notei minime de 5 

din activitatea de seminar. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Se evaluează cunoştinţele 

teoretice acumulate. 

Scris/oral – 

offline/online 
75% 

10.5 . 

 

Seminar Se evaluează cunoştinţele 

teoretice şi practice acumulate. 
Oral – offline/online 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoasterea principalelor impacte antropogenice asupra mediului si a căilor de remediere. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

02.07.2022.    dr. Balázsi Ágnes    dr. Balázsi Ágnes 

         

 

   

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

20.07.2022.                   Dr. Poszet Szilárd-Lehel 

         

 

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

Dr. Poszet Szilárd-Lehel  
 


