
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Știința Mediului 

1.4. Ciclul de studii Masterat (MSc) 

1.5. Programul de studiu  Protecția și monitorizarea mediului 

1.6. Calificarea Masterat în Protecția și monitorizarea mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Știința mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Modificări climatice globale și regionale 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

- - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Farsang Andrea, profesor universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator dr. Farsang Andrea, profesor universitar 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

- 2.10 Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei 

KMFF0011 

 

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 /  laborator/ 

     proiect/ practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs - 

online 

28 3.6. seminar - online 

 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Total ore studiu individual 94 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 45 

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

teren 

20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Cunoştințe de geografie, meteorologie și climatologie 

 

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 

Sală dotată cu videoproiector, tablă și calculatoare 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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C.1. Recunoașterea, definirea și utilizarea noțiunilor și principiilor folosite în studiile de mediu. 

C.2. Aplicarea principiilor și conceptelor în rezolvarea problemelor specifice protecției și 

monitorizării mediului. 

C.3. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii pentru activități de măsurare și monitorizare. 

C.4. Utilizarea aplicațiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea și stocarea datelor din 

măsurători și monitorizări de mediu. 

C.5. Interpretarea corectă a datelor experimentale în vederea caracterizării corespunzătoare a 

factorilor de mediu și elaborarea de măsuri privind protecția mediului. 

C.6. Analiza și comunicarea informațiilor cu caracter științific. 
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CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 

ierarhice.   

CT.3. Documentarea în limba maghiară, română și cel puțin într-o limbă de circulație 

internațională, pentru dezvoltarea profesională și personală, prin formare continuă și adaptarea 

eficientă la noile metode de cercetare și descoperiri științifice. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere, noțiuni de bază 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, schiţe şi 

desene pe tablă 

2 ore 

Sistemul climatic și efectul de seră 4 ore 

Schimbări climatice globale în trecut 2 ore 

Schimbările climatice din secolul XX. 2 ore 

Modelarea climei globale 4 ore 

Scenarii de viitor 2 ore 

Modelarea climei regionale 2 ore 

Tendințe globale 2 ore 

Tendințe regionale 2 ore 

Regiuni vulnerabile 2 ore 

Modelarea dinamicii modificărilor climatice viitoare 2 ore 

Colocviu 2 ore 

Bibliografie: 

Bartholy J., Pongrácz R. (2013) – Klímaváltozás. ELTE, Budapest 

(http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Klimavaltozas/index.html) 

Makkai G., Imecs Z. (2006) – Meteorológia. Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca (5) 

Péczely Gy. (1998, 2002) – Éghajlattan, Nemyeti Tankönyvkiadó, Budapest (4) 

Szász G., Tőkei L. (1997), Meteorológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest (1) 

Sterie C. (2004) – Meteorologie şi climatologie. Editura Universitară, Bucureşti (1) 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

Instrumenet folosite în climatologie 

 

4 ore 

Prelucrarea datelor de climatologie 10 ore 

Prezentarea pe hărți a datelor climatice 8 ore 

Studii de caz 6 ore 

Bibliografie: 

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Însuşirea atât pe cale teoretică cât şi pe cale experimentală de către studenţi a 

noţiunilor de bază a domeniului, înţelegerea principiilor de bază a proceselor 

şi fenomenelor meteorologice si climatologice. Înțelegerea fenomenelor care sunt 

responsabile pentru modificările climatice globale și regionale. Cunoașterea cauzelor și 

a consecințelor schimbărilor climatice.  

7.2. Obiectivele 

specifice 

 

Documentarea în limba maternă, limba română şi cel puţin într-o limbă 

străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală. Folosirea principiilor ştiinţifice şi a 

cunoştinţelor teoretice si experimentale pentru rezolvarea unor probleme specifice. 



Bartholy J., Pongrácz R. (2013) – Klímaváltozás. ELTE, Budapest 

(http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Klimavaltozas/index.html) 

Makkai G., Imecs Z. (2006) – Meteorológia. Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca (5) 

Péczely Gy. (1998, 2002) – Éghajlattan, Nemyeti Tankönyvkiadó, Budapest (4) 

Szász G., Tőkei L. (1997), Meteorológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest (1) 

Sterie C. (2004) – Meteorologie şi climatologie. Editura Universitară, Bucureşti (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 monitoringului integrat al mediului. Acest curs este 

fundamental pentru însușirea cunoștințelor despre cauzele și efectele modificărilor climatice globale și 

regionale. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la activitățile practice este obligatorie. Absențele de la practică trebuie recuperate prin elaborarea 

unei lucrări din tema respectivă. Prezentarea la colocviu este condiționată de promovarea activităților 

practice cu nota minimă de 5. 

 

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. 
Colocviu - online 66% 

10.5 . 

 

Laborator Se evaluează 

cunoştinţele teoretice și 

practice acumulate. 

Verificare scrisă și orală - 

online 
33% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea cauzelor și efectelor modificărilor climatice globale și regionale. Studiu de caz. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.07.2022.   dr. Farsang Andrea      dr. Farsang Andrea 

 

              

 

  

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 20.07.2022.       dr. Poszet Szilárd-Lehel 

                

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 

 


