
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 Sisteme social-ecologice 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

X - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Balázsi Ágnes, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar dr. Balázsi Ágnes, lector universitar 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBPS0041 

 

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 

 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs – 

offline-online 

28 3.6. seminar -  

offline/online 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 15 

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

teren 

15 

c) Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe Cunoștințe elementare de ecologie și științe sociale, capacitatea de 

înțelege sistemele complexe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

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

5.2.  De desfăşurare a seminarului Sală dotată cu tablă și videoproiector. 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 8/08.09.2020.                                



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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ţe
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ro
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n

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) 

C
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tr
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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 

Introducere in teoria sitemelor naturale  

Prezentare 

PowerPoint, 

explicații, schițe și 

desene pe tablă 

2 ore 

Elemenetele sistemelor social-ecologice  4 ore 

Interacțiuni între elementele sistemelor social-ecologice 4 ore 

Dinamica sistemelor social-ecologice 4 ore 

Reziliența sistemelor social-ecologice 4 ore 

Pârghii de acțiune către sustenabilitate - teorie 4 ore 

Pârghii de acțiune către sustenabilitate - practică în cercetare 4 ore 

Rezumat 2 ore 

Bibliografie: 

Hartel T., Fischer J. 2015. Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Pensoft, Cluj-Napoca. (1) 

Meadows D.H. 1998. Indicators and information systems for sustainable development. Sustainability 

Instistute, Hartland. (1) 

Nánási I. 2005. Humánökológia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. (1) 

Plieninger T. et al. 2015. Wood-pastures of Europe: Geographic coverage, social–ecological values, 

conservation management and policy implications. Biological Conservation, 190: 70–79. (1) 

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

Studii de caz pentru analiza sistemelor social-ecologice 
Discuții, prezentări 

14 ore 

Analiza unui sistem social-ecologic la alegere  14 ore 

Bibliografie:  

del Mar Delgado-Serrano M., Ramos P.A. 2015. Making Ostrom’s framework applicable to characterise 

social ecological systems at the local level. International Journal of the Commons 9(2): 808–830. (1) 

Hartel T. et al. 2016. Rural social–ecological systems navigating institutional transitions: case study from 

Transylvania (Romania). Ecosystem Health and Sustainability 2(2): e01206. (1) 

Székely I. 2015. Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig. Replika 94(5): 7–23. (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. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea metodelor de analiză a sistemelor naturale 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru descrierea a fenomenelor 

care influenţează structura şi dinamica populaţiilor umane. 

Analiza critică a unei comunicări ştiinţifice. 

Elaborarea opiniei profesionale publice. 



 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la seminarii 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 seminarii. 

 

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 cunoștințele 

teoretice acumulate. 

Examen scris/oral – 

offline/online 
70% 

10.5 . 

 

Seminar Se evaluează cunoștințele 

despre aplicarea metodelor de 

analiză a sistemelor-social 

ecologice  

Prezentare proiect grupă 

– offline/online 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă  

Capacitatea de identifica un sistem social-ecologic, de a-l analiza și evalua. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.09.2020.         dr. Balázsi Ágnes             dr. Balázsi Ágnes 

         

 

 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

07.09.2020.                   dr. Urák István 

         

 

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Urák István 
 


