FIŞA DISCIPLINEI

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 7/27.09.2018.

(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca
Știința mediului
Masterat (MSc)
Protecția și monitorizarea mediului
Masterat în Protecția și monitorizarea mediului

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Tip activitate
2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu I
2.6. Semestrul
1
2.9. Categoria
formativă

-

2.10
Categoria
disciplinei

DA

Știința mediului
Monitorizarea factorilor fizici ai mediului
Asistat integral
Asistat parțial
Neasistat
dr. Néda Tamás, lector universitar
dr. Néda Tamás, lector universitar
2.7. Forma de
E 2.8. Tipul disciplinei
DI
verificare
2.11. Codul
KMFK0011
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

56

Din care: 3.5. curs

28

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practică
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practică

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Total ore studiu individual
3.10. Distribuția fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activități:

2

28

8
200
144
ore
50
50
30
10
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Fizică generală
4.2 de competenţe
 Cunoştinţe de fizică generală
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului




tablă, calculator, videoproiector
tablă, calculator, videoproiector

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
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.
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.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)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea cunoştinţelor de fizică, pentru efectuarea monitorizării factorilor
fizici ai mediului.
Însuşirea cunoştinţelor de bază din capitolele termodinamică, electricitate,
fizica atomica si nucleară şi însuşirea particularităţilor fenomenelor şi
relaţiilor între teorie şi practică.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Propagarea undelor în gaze, lichide şi materiale solide
Zgomotul. Monitorizarea zgomotului
Realizarea hărţilor de zgomot
Polarizarea undelor. Propagarea lineară şi nonlineară a undelor.
Apariţia tsunamiilor
Proprietăţile cutremurelor şi efectul asupra mediului
Detectarea radiaţiilor nucleare
Dozimetria radiaţiilor nucleare
Detectarea radiaţiilor electromagnetice
Dozimetria radiaţiilor electromagnetice
Curgerea lichidelor şi a gazelor
Transportul aerosolilor în atmosferă
Apariţia fluxurilor de aer deasupra oceanelor
Fenomenul El-Nino

Metode de predare

Curs clasic combinat
cu prezentarea
Power Point

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Vârtejuri
2 ore
Bibliografie:
Calin D. Oros: Termodinamica si fizica statistica. Edit. Bibliotheca, Târgovişte 2004 (1)
Erostyák János, Litz József: A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002 (3)
Filep Emőd, Néda Árpád : Általános fizika: egyetemi tankönyv a műszaki egyetem I. éves hallgatói
számára. Ábel Kiadó, Kolozsvár 2007 (4)
Kanyár Béla, Somlai János, Szabó D. László: A sugárzások elleni védelem dozimetria és hatástani alapja,
Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996. (2)
Néda Tamás, Mócsy Ildikó: Környezetfizika laborgyakorlatok, Ábel Kiadó, 2007, (10)
Simon, V.: Introducere în fizica mediului. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001. (3)
8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect
Metode de predare
Observaţii
Experimente cu unde
2 ore
Realizarea unei hărţi de zgomot
4 ore
Rezolvarea
Detectarea şi dozimetria radiaţiilor nucleare
4 ore
problemelor pe
Detectarea şi dozimetria radiaţiilor electromagnetice
4 ore
tematici prezentată la
Experimente privind curgerea lichidelor
4 ore
curs, repetarea unor
Experimente privind curgerea gazelor
4 ore
noţiuni specifice
Monitorizarea aerosolilor
2 ore
Fenomene electrice
2 ore
Bibliografie:
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I., II., III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1978 (3)
Calin D. Oros: Termodinamica si fizica statistica. Edit. Bibliotheca, Târgovişte 2004 (1) (3)
Erostyák János, Litz József: A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002 (3)
Mócsy Ildikó, Néda Tamás: Radon a Kárpát-medencében. Kolozsvár, 2005 (5)
Néda Tamás, Mócsy Ildikó: Környezetfizika laborgyakorlatok, Ábel Kiadó, 2007, (10)
Simon, V.: Introducere în fizica mediului. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001. (3)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Aplicarea principiilor, conceptelor si metodelor derivate in rezolvarea problemelor specifice mediului.
Însuşirea condiţiilor şi modul de gândire, precum şi găsirea soluţiilor a problemelor ridicate în fizică, în
cadrul capitolelor menţionate. Dezvoltarea capacităţii de a găsii paralelism între legile fizicii clasice şi
fenomenele din natură. Utilizarea bazelor de date, a literaturii de specialitate, a internetului pentru rezolvarea
unor problemele concrete de mediu.
10. Evaluare
A. Condiţii de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezenţa la activitățile practice este obligatorie, fiecare absenţă motivată se poate recupera cu realizarea unei
lucrări din tema activității respective. Pentru prezentarea la examen este obligatorie obţinerea notei minime
de 5 din activitatea practică.
B. Criterii, metode şi ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

10.5

Laborator

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Se verifică temeinicia
cunoaşterii şi unei gândiri
raţionale.

Examen scris după
subiecte formulate

70%

Se verifică utilizarea
cunosţinţelor în rezolvarea unor
probleme practice.

După fiecare capitol
examen scris,
rezolvarea
problemelor.

30%

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoştinţe de folosire a fizicii pentru rezolvarea problemelor legate de monitorizarea factorilor fizici, a unei
gândiri raţionale, a legilor fizicii clasice pe care să le poate aplica în explicarea unor fenomene fizice.

Data completării
14.09.2018.

Semnătura titularului disciplinei
dr. Néda Tamás

Data avizării în departament
20.09.2018.

Semnătura titularului/rilor de aplicații
dr. Néda Tamás

Semnătura directorului de departament
dr. Urák István

Semnătura responsabilului programului de studii
dr. Urák István

