
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2021/22 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Știința Mediului 

1.4. Ciclul de studii Master 

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 Sisteme de monitoring 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

x   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului prof. dr. Balog Adalbert 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator prof. dr. Balog Adalbert 

proiect  

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

verificare 

Ex 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei 

MMAK0291 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 56 

3.9. Total ore studiu individual 84 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 32 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

d) Tutoriat  

e) Examinări  4 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competențe Nu este cazul 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.  6/08.09.2022. 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
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o
n

a
le

 

Scopul disciplinei îl reprezintă fundamentarea teoretică şi practică a cunoștințelor referitoare la diferite 

tipuri de monitoring în știința mediului. Sunt prezentate separat tehnici de monitoring.   

C
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ra
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le
 

Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism şi rigoare 

Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol 

în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde 

constant exigenţelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi, cel puţin, a 

unei limbi de circulaţie internaţională; 

Conform tabelului 40 din RNCIS ) 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=54,44034&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

tabel Grila 1L CT1, CT2, CT3. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / Observații 

II. Metode de monitoring, sisteme de caz  

 Determinarea densității populațiilor 

a. Cicluri de viață 

b. Supraviețuiri 

c. Fluctuații și stabilități în populații 

d. Analiza factorului k 

e. Dispersii și metatpopulații 

f. Migrații 

g. Sisteme de monitorizare în ecosisteme naturale 

h. Sisteme de monitorizare în ecosisteme agrare 

i. Sisteme de monitorizare în ecosisteme umane 

expunere 16 ore 

III. Relații între specii și populații    

a. Predații 

b. Mutualismul 

c. Strategii 

 

4 ore 

Modele ecologice 2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector şi laptop 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Respectarea de către studenţi a termenelor de predare de a 

lucrărilor practice stabilite la începutul semestrului 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul disciplinei îl reprezintă fundamentarea teoretică şi practică a aspectelor 

legate de monitoring în mediul natural, agrar și uman. 

Sunt prezentate separat metodele de monitoring. Totodată se tratează aspecte legate 

de normele şi legislații UE referitoare la metodologii de analize. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Însuşirea de cunoştinţe care fundamentează din punct de vedere biologic măsurile de 

diagnostizare, monitorizare în funcţie de evoluţia factorilor climatici. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=54,44034&_dad=portal&_schema=PORTAL


Sisteme de prelucrare a datelor 6 ore 

Bibliografie 

1. Kerényi A., Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Kiadó, Szeged, 2001. 

2. Kerényi A., Európa természet- és környezetvédelme. Nemzetközi Tankönyvkiadó. Budapest, 2002. 

3. Majer József, Az ökológia alapjai. (kísérleti tankönyv), Szaktudás Kiadó, Budapest, 1993. 

4. Southwood T. R. E., Ökológiai módszerek – különös tekintettel a rovarpopulációk tanulmányozására. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984. 

5. Stugren Bogdan, Ecologie teoretică. Ed. Sarmis, Cluj, 1994. 

6. Szentesi Árpád, Török János, Állatökológia. ELTE, Természettud. Kar egyetemi jegyzet, Kovásznai Kiadó, 

Budapest, 1997. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ Observații  

   

  

Bibliografie 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ Observații 

1. Planificarea sistemelor de monitoring  8 ore 

2. Sisteme de monitoring, studii de caz 8 ore 

3. Modelări 4 ore 

4. Analiza de date 4 ore 

5. Publicații 4 ore 

Bibliografie 

1. Kerényi A., Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Kiadó, 

Szeged, 2001. 

2. Kerényi A., Európa természet- és környezetvédelme. Nemzetközi Tankönyvkiadó. Budapest, 2002. 

3. Majer József, Az ökológia alapjai. (kísérleti tankönyv), Szaktudás Kiadó, Budapest, 1993. 

4. Southwood T. R. E., Ökológiai módszerek – különös tekintettel a rovarpopulációk tanulmányozására. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984. 

5. Stugren Bogdan, Ecologie teoretică. Ed. Sarmis, Cluj, 1994. 

Szentesi Árpád, Török János, Állatökológia. ELTE, Természettud. Kar egyetemi jegyzet, Kovásznai Kiadó, Budapest, 

1997. 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ Observaţii 

   

  

  

  

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ Observaţii 

   

  

  

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Elaborarea fişei disciplinei s-a realizat prin consultarea şi colaborarea cu specialişti din domeniu, inclusiv cadre 

didactice din alte departamente sau din alte instituţii de învăţământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor şi 

aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ 

superior. 

 

10. Evaluare 



A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența 90% în lucrări 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    

   

10.5.  Seminar    

Laborator Prezența 90%   

Proiect  Prezentarea a unui proiect 100% 

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 

 

 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicatii 

 08.07.2022                  dr. Balog Adalbert   dr. Balog Adalbert 

  

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

  20.07.2021.       dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 

 Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Poszet Szilárd-Lehel 

 


