
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 Poluarea și protecția mediului 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

X - - 

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

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator dr. Urák István, conferențiar 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 

DS 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBFK0111 

 

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. laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

36 Din care: 3.5. curs – 

offline/online 

24 3.6. laborator –  

offline/online 

12 

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 4 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

c) Pregătire 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 Cunoștințe generale de biologie, chimie și fizică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

 

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

5.2.  De desfăşurare a laboratorului Laborator cu tablă și la nevoie videoproiector. 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 8/08.09.2020.                                



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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a
le

 
C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. (1) 

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

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. (1) 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. (1) 
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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. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Noțiuni de bază 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, 

problematizare, 

schiţe şi desene pe 

tablă 

2 ore 

Sisteme vii și poluarea de mediu 2 ore 

Istoricul relației om-natură 2 ore 

Creșterea populației – asigurarea hranei  2 ore 

Clima, ca sistem. Modificări climatice globale 2 ore 

Mineritul și efectele asupra mediului  2 ore 

Poluarea solului, metode de reabilitare 2 ore 

Poluarea aerului, metode de reabilitare 2 ore 

Poluarea apei, metode de reabilitare 2 ore 

Poluarea sonoră și luminoasă, metode de reabilitare 2 ore 

Energia și mediul 2 ore 

Sănătatea și mediul 2 ore 

Bibliografie: 

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

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

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

Budapest. (3) 

Majtényi B. 2012. A környezet nemzetközi jogi védelme. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (1) 

Nánási I. 1999, 2005. Humánökológia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. (7) 

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

Pricope F., Paragină C. 2013. Conservarea biodiversităţii şi ecodivesităţii. Ed. Alma Mater, Bacău. (2) 

Tamás P., Bulla M. 2011. Sebezhetőség és adaptáció: a reziliencia esélyei. MTA Szociológiai Kutatóintéze, 

Budapest. (1) 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

Vizite tematice Pregătire 

individuală 

tematică și 

2 ore 

Documentări tematice 2 ore 

Alimentele și adaosurile alimentare  2 ore 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să cunoască principalele probleme globale legate de mediu și să recunoască 

efectul activităților antropice asupra mediului.  

Să recunoască principalele metode de prevenire a unor poluări de mediu, sau în 

cazul poluărilor să cunoască principalele metode de reabilitare 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Formarea unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul înconjurător. 

Cunoașterea literaturii de specialitate în limba maternă, în limba română și cel 

puțin o limbă străină. 



Omul și modificările climatice dezbaterea comună 

a problemelor de 

mediu 

2 ore 

Studii de caz 2 ore 

Prezentarea studiilor de caz 2 ore 

Bibliografie:  

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

Carson R. 1995. Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Budapest. (1) 

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

Juhász Nagy P. 1993. Az eltűnő sokféleség. Scientia Kiadó, Budapest. (1) 

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

Majtényi B. 2012. A környezet nemzetközi jogi védelme. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (1) 

Pricope F., Paragină C. 2013. Conservarea biodiversităţii şi ecodivesităţii. Ed. Alma Mater, Bacău. (2) 

Tamás P., Bulla M. 2011. Sebezhetőség és adaptáció: a reziliencia esélyei. MTA Szociológiai Kutatóintéze, 

Budapest. (1) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la laboratoare este obligatorie, fiecare absență motivată se poate recupera prin efectuarea ulterioară 

a lucrărilor absente. Pentru prezentarea la examen este obligatorie obținerea notei minime de 5 la examenul 

practic.  

 

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. 

Examen scris/oral – 

online/offline 
70% 

10.5 . 

 

Laborator Se evaluează cunoştinţele 

teoretice şi practice acumulate. 

Prezentare cazuri – 

offline/online 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Să cunoască principalele probleme de mediu și să poată propune metode prevenție sau de reabilitare 

 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.09.2020.     dr. Urák István    dr. Urák István 

       

 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

07.09.2020.                   dr. Urák István 

         

 

   Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Urák István 
 


