
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 Mediul interior 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

- - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Szigyártó Irma-Lidia, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator dr. Szigyártó Irma-Lidia, lector universitar 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBFK0041 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. 

curs 

2 3.3. seminar /  laborator/ 

     proiect/ practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

36 Din care: 3.5. 

curs 

24 

(offline/

online) 

3.6. seminar/ laborator/ 

       proiect/ ractică 

12 

(offline

/online) 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 2 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Total ore studiu individual 14 

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 

3 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Cunoştinţe fundamentale de biologie, chimie și fizică generală. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Laborator instrumentar. La lucrări studenţii lucrează în grupe de 

două persoane. 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 

 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. 

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

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. 
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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.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Noţiuni de bază referitoare la mediul interior.  

Prezentare prin 

expunere, 

interacţiune, 

problematizare 

2 ore 

Temperatura, umiditatea, presiunea şi circulaţia aerului. 2 ore 

Concentraţia radonului în mediul interior.  2 ore 

Substanţe chimice în atmosfera mediului interior.  4 ore 

Metode calitative şi cantitative de determinare a substanţelor chimice. 2 ore 

Efectele substanţelor chimice asupra organismelor.  2 ore 

Factori biologici în mediul interior. 4 ore 

Importanţa factorilor biologici în mediul interior. 2 ore 

Metode de prelevare, determinare şi studiu calitativ şi cantitativ al 

agenţilor biologici.  

2 ore 

Colocviu 2 ore 

Bibliografie: 

Cosma C. 1996. Radonul şi mediul înconjurător. Ed.Dacia, Cluj-Napoca. (4) 

Gavrilescu E. 2010. Surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului. Ed. SITECH, Craiova. (1) 

György É. 2009. Általános mikrobiológia. Scientia Kiadó, Kolozsvár. (3) 

Manczinger L., Kredics L. 2010. A mikrobiológia alapjai. JATEPress, Szeged. (2) 

Mócsy I. 2001. Ionizáló sugarak a környezetünkben. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. (4) 

Mócsy I. et al. 2010. A belső tér szennyezői. Ábel Kiadó, Kolozsvár. (5) 

Simon V. 2001. Introducere în fizica mediului. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca. (3) 

Ștefan S. 1998. Fizica aerosolului atmosferic. Edit. All, Bucureşti. (3) 

Walker C.H., et al. 2012. Principles of Ecotoxicology. CRC Press, London. (1) 

Zeng E.Y. 2015. Persistent organic pollutants (POPs): analytical techniques, environmental fate and 

biological effects. Elsevier, Amsterdam. (1) 

8.3. Laborator  Metode de 

predare 

Observaţii 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea principiilor şi factorilor care determină caracteristicile fizice, 

chimice şi biologice ale mediului interior. Utilizarea cunoştinţelor la nivel 

interdisciplinar, aplicarea metodelor în cercetarea problemelor din mediul 

interior, în primul rând privind posibilele efecte asupra sănătăţii omului. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Utilizarea adecvată a metodelor şi a instrumentelor în cursul investigaţiilor 

ştiinţifice din mediul interior. Utilizarea bazelor de date, a internetului, a 

literaturii de specialitate şi interpretarea corectă a rezultatelor în procesul de 

identificare a diferiţilor factori din mediul interior. 



Măsurarea concentrației CO și CO2 în mediul interior.  
Prezentare 

generală sub 

formă de schiţă 

pe tablă, 

discuţie cu 

studenţii a 

lucrării de 

laborator 

2 ore 

Măsurarea cantității prafului depus în mediul interior și determinarea 

compoziției prin medote spectroscopice. 

2 ore 

Prelevare de probe biologice în mediul interior. Studiul microscopic al 

acarinelor. 

2 ore 

Realizarea de culturi de bacterii și fungi pe mediu nutrient din probele 

prelevate în mediul interior, și studiul microscopic și biochimic al 

microorganismelor după colorație Gram. 

4 ore 

Colocviu 2 ore 

Bibliografie:  

Manczinger L., Kredics L. 2010. A mikrobiológia alapjai. JATEPress, Szeged. (2) 

Mócsy I. et al. 2010. A belső tér szennyezői. Ábel Kiadó, Kolozsvár. (5) 

Néda T., Mócsy I. 2007. Környezetfizika laborgyakorlatok. Ábel Kiadó, Kolozsvár. (10)  

Yang C.S., Heinsohn P.A. (eds.). 2007. Sampling and analysis of indoor microorganisms. John Wiley & 

Sons, Hoboken. (1) 

Zeng E.Y. 2015. Persistent organic pollutants (POPs): analytical techniques, environmental fate and 

biological effects. Elsevier, Amsterdam. (1) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului. Cursul reprezintă temeiurile pe care 

studenţii îşi construiesc cunoştinţele legate de fizica mediului, chimia mediului şi microbiologie, și este 

fundamental pentru dezvoltarea competenţelor de lucru în laboratoare de cercetare. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la laborator este obligatorie. Pentru prezenarea la colocviu este obligatorie obținerea notei minime 

de 5 din activitățile practice.  

 

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. 

Colocviu scris - online 70% 

10.5 . 

 

Laborator Se evaluează 

cunoştinţele teoretice şi 

practice acumulate. 
Test practic - online 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea principiilor şi factorilor care determină caracteristicile fizice, chimice şi biologice ale mediului 

interior. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.07.2022.    dr. Szigyártó Irma-Lidia   dr. Szigyártó Irma-Lidia 

     
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

20.07.2022.                        dr. Poszet Szilárd-Lehel 

                        
         

Semnătura responsabilului programului de studii 



  dr. Poszet Szilárd-Lehel 

                  


