
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 Protecția mediului și a naturii 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

- - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Urák István, conferențiar universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar dr. Urák István, conferențiar universitar 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

 2.10 Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei 

KMFK0061 

 

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 – 

offline/online 

28 3.6. seminar/ laborator – 

offline/online 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 7 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Total ore studiu individual 119 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 

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

teren 

40 

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

d) Tutoriat 15 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Cunoștințe de ecologie, zoologie, botanică 

 

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 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022.                                     



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 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.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. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 CT.1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă și responsabilă, de punctualitate, seriozitate și 

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

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 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 

Relația om-natură, biodiversitate și prosperitate umană. 

Prelegere cu 

prezentare 

PowerPoint, 

conversație, 

problematizare 

2 ore 

Probleme globale de protecție a naturii și a mediului. 2 ore 

Instituții și sisteme legale de reglementare în domeniul protecției 

naturii și a mediului în România și în Uniunea Europeană. Sistemele 

ariilor protejate. 

4 ore 

Dezvoltarea durabilă și gestiunea zonelor protejate.  4 ore 

Strategii de gestiune la nivel de specie și populație. 2 ore 

Monitorizarea biodiversității. Probleme în domeniul biologiei 

conservării naturii. 

4 ore 

Particularitățile rețelei protecției mediului. 2 ore 

Rolul protecției mediului în procesele sociale și economice.  4 ore 

Metode pentru prevenirea poluării mediului. 2 ore 

Metodele actuale de educare și informare în domeniu. 2 ore 

Bibliografie: 

Bartók K. 2006. Az élő természet védelme: a biodiverzitás védelme Romániában, Ábel Kiadó, Kvár. (1) 

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

Kerényi A. 2002. Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (1) 

Péter P., Ambrus L. 2007. A fenntartható fejlődés elveinek alkalmazása. Civitas Alapítvány, Kolozsvár. (7) 

Petrescu-Mag, R.M. 2010, Aspecte teoretice și practice privind protecția mediului prin intermediul normelor 

de drept internațional, Editura Mega, Cluj-Napoca. (1)  

Urák I. 2009. Invasive Alien Spiders (Arachnida: Araneae) in the Romanian Arachnofauna. pp. 98-108. In 

Rákosy L., Momeu L. (eds.) Neobiota din Romania, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Zsigmond A.R., Száraz A., Urák I. 2021. Macro and trace elements in the black pine needles as inorganic 

indicators of urban traffic emissions. Environmental Pollution, 291, 118228. 

Zsigmond A.R., Kántor I., May Z., Urák I., Héberger K. 2020. Elemental composition of Russula 

cyanoxantha along an urbanization gradient in Cluj-Napoca (Romania). Chemosphere 238: 124566. 

Urák I., Hartel T., Gallé R., Balog A. 2017. Worldwide peatland degradations and the related carbon dioxide 

emissions: the importance of policy regulations. Environmental Science & Policy 69: 57-64. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul disciplinei este prezentarea problemelor actuale legate de protecția 

naturii și a mediului, precum și cunoașterea sistemelor de reglementare și 

remediere în domeniu, atât pe scară locală, cât și globală. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Cunoașterea problemelor actuale de protecția naturii și a mediului pe bază de 

studii de caz. Deprindere în domeniile biodiversității, a instituțiilor și 

sistemelor de reglementare a protecției naturii și a mediului, a dezvoltării 

durabile, a managementului de mediu, a remedierii habitatelor afectate. 

Formarea conștiinței în ocrotirea naturii și a mediului înconjurător. 



8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Mediul înconjurător: sisteme ecologice și  socio-economice. Conversaţie şi 

experimente 

Demonstrative 

 

Studierea literaturii 

de specialitate 

Munca individuală și 

în grupe 

4 ore 

Protecția mediului. Dezvoltarea durabilă. 4 ore 

Probleme globale ale mediului: globalizarea, poluarea, acumularea 

deșeurilor, deșertificarea, despădurirea. 

4 ore 

Instrumente administrative pentru protectia mediului 4 ore 

Instituții si organizații reprezentative pentru protecția mediului 4 ore 

Studierea prevederilor legale 4 ore 

Descrierea generală a habitatelor din România 4 ore 

Bibliografie: 

Bartók K. 2006. Az élő természet védelme: a biodiverzitás védelme Romániában, Ábel Kiadó, Kvár. (1) 

Kerényi A. 2002. Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (1) 

Kerényi A. 2006. Általános környezetvédelem. Mozaik Kiadó, Szeged. (3) 

Kerényi A., Fazekas I., Varga Z. 2003. Európa természet- és környezetvédelme, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. (3) 

Petrescu-Mag, R.M. 2010. Aspecte teoretice și practice privind protecția mediului prin intermediul normelor 

de drept internațional, Editura Mega, Cluj-Napoca. (1) 

Urák I. 2008. Date despre arahnofauna din bazinul superior al Oltului. Scientia, Cluj-Napoca. (10) 

Gallé R., Gallé-Szpisjak N., Zsigmond A.R., Könczey B., Urák I. 2021. Tree species and microhabitat affect 

forest bog spider fauna. European Journal of Forest Research, https://doi.org/10.1007/s10342-021-01359-y. 

Szinetár C., Kovács G., Urák I., Gajdoš P. 2020. Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the 

last three decades. Biologia Futura (formerly Acta Biologica Hungarica), 71, 31-38. 

Gallé R., Samu F., Zsigmond A.R., Gallé-Szpisjak N., Urák I. 2019. Even the smallest habitat patch matters: 

on the fauna of peat bogs. Journal of Insect Conservation 23: 699-705. 

Korponai J., Braun M., Forró L., Gyulai I., Kövér C., Nédli J., Urák I.,  Buczkó K. 2019. Taxonomic, 

functional and phylogenetic diversity: how subfossil cladocerans mirror contemporary community for 

ecosystem functioning: a comparative study in two oxbows. Limnetica 38 (1), 431-456. 

Tölgyesi Cs., Bátori Z., Gallé R., Urák I., Hartel T. 2018. Shrub Encroachment Under the Trees Diversifies 

the Herb Layer in a Romanian Silvopastoral System. Rangeland Ecology & Management. 71 (5), 571-577. 

Gallé R., Urák I., Gallé-Szpisjak N., Hartel T. 2017. Sparse trees and shrubs confers a high biodiversity to 

pastures: Case study on spiders from Transylvania. PLoS ONE 12(9): 1-12. 

Covaciu-Marcov S.D., Ferenţi S., Urák I., Sas-Kovács É.H., Cicort-Lucaciu A.Ș., Sas-Kovács I. 2017. After 

the last train passes: data on the fauna from abandoned railway tunnels in Romania. Annales Zoologici 

Fennici, 54: 335-346. 

Samu F., Urák I. 2014. Are more bogs better? Comparative studies into Transylvanian peat bog spider 

assemblages from a conservation biological perspective. North-Western Journal of Zoology, 10, S94-S101. 

Balog A., Hartel T., Máthé I., Urák I. 2012. Carabid assemblages along a land use gradient in a Carpathian 

Mountain landscape. North-Western Journal of Zoology, 4(1): 50-60. 

Urák I., Hartel T., Balog A. 2010. The influence of Carpathian landscape scale on spider communities 

(Influenţa peisajului din Carpaţi asupra comunităţilor de păianjeni). Archives of Biological Science 

Belgrade, 62(4): 1231-1237. 

 

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. În cadrul cursului studenţii 

dobândesc cunoştinţele fundamentale despre problemele actuale în domeniul protecției naturii și a mediului. 

Aceste cunoștințe pot fi utilizate în practica ocrotirii naturii și a mediului, biologia conservării și 

managementului de mediu. 

 

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. 

Colocviu – offline/online 
60 % 

10.5 . 

 

Seminar Se evaluează 

cunoştinţele teoretice și 

practice acumulate. 

Susţinere referat 

Aprecierea modului de pregătire 

ritmică – offline/online 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Explicarea cauzelor-efectelor-masurilor pentru principalele probleme de mediu. Cunoașterea principalelor 

tipuri de arii protejate din Romania. Elaborarea şi prezentarea unui referat/semestru. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

01.07.2022.         dr. Urák István   dr. Urák István 

 

 

 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 20.07.2022.       dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

 dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 


