
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 Radioecologie 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

- - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Néda Tamás, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator dr. Néda Tamás, lector 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 

KMEK0021 

 

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. laborator 

 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs – 

offline/online 

28 3.6. laborator - 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 - 

 

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 
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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 

Bazele ecologiei 

Prezentare Power 

Point, explicații, 

interacțiuni, 

problematizare. 

2 ore 

Tipul şi caracteristicile radiaţiilor nucleare 2 ore 

Serii radioactive 2 ore 

Detectarea radiaţiilor nucleare 2 ore 

Efectul fizic şi chimic al radiaţiilor nucleare 2 ore 

Efectul biologic al radiaţiilor nucleare 2 ore 

Reglementări în protecţia împotriva radiaţiilor nucleare 2 ore 

Migrarea şi acumularea radioizotopilor în natură I 2 ore 

Migrarea şi acumularea radioizotopilor în natură II 2 ore 

Expunerea la radiaţii naturale şi artificiale 2 ore 

Deşeuri radioactive 2 ore 

Detectarea radiaţiilor nucleare prezente în natură 2 ore 

Detectarea radonului 2 ore 

Metode de reducere a dozei primite de către populaţie 2 ore 

Bibliografie: 

Kanyár Béla, Béres Csilla, Somlai János, Szabó S. András: Radioökológia és környezeti sugárvédelem, 

Veszprém, 2000. 

Néda Tamás: Környezeti radioaktivitás, Kolozsvár, 2016. 

Curs de radioactivitate, Editura Horia Hulubei, 1997. 

Rakonczai János: Globális környezeti problémák, Szeged, 2003. 

B. Bröcker: Atomfizika, Springer Verlag, Budapest, 1995. 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

Determinarea concentrației de radon din aer Explicații, 

interacțiuni, 

demonstrare 

experimentală, 

4 ore 

Determinarea concentrației de radon din sol 4 ore 

Determinarea concentrației de radon din apă 4 ore 

Calcule dozimetrice 4 ore 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea proceselor radioecologice. 

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Radioecologia este un domeniu ştiinţific interdisciplinar, care studiază 

migrarea şí acumularea radioizotopilor din natură. Obiectivul cursului este de 

a familiariza studenţii cu detectarea şi monitorizarea radiaţiilor prezente în 

natură şi de a prezenta efectul acestora asupra mediului.  



Determinarea radionuclizilor din sol prin metoda gamaspectrometrică activități practice 

individuale și în 

grup. 

4 ore 

Determinarea activităţii beta a apelor cu numărător beta 4 ore 

Colocviu 4 ore 

Bibliografie: 

Kanyár Béla, Béres Csilla, Somlai János, Szabó S. András: Radioökológia és környezeti sugárvédelem, 

Veszprém, 2000. 

Néda Tamás: Környezeti radiokativitás, Kolozsvár, 2016. 

Chiosilă Ion: Radiaţiile şi viaţa, Bucureşti, 1998. 

 

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.  

 

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 scris/oral – 

offline/online 
60% 

10.5 . 

 

Laborator Se evaluează 

cunoştinţele teoretice și 

practice acumulate. 

Verificare scrisă și orală – 

offline/online 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoașterea noțiunilor și fenomenelor principale de radioecologie. Cunoașterea efectelor radiațiilor asupra 

organismelor vii, și a posibilităților de aplicare a cunoștințelor de radioecologie în monitorizarea mediului. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.07.2022.   dr. Néda Tamás          dr. Néda Tamás  

 

 

      

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 20.07.2022.       dr. Poszet Szilárd-Lehel 

                

 

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 


