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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știinţa Mediului 

Ciclul de studii Licenţă 

Specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Geomorfologie cu elemente de geologie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F01I003 Obligatoriu I I 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală) 

Examen Examen 

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Costea Marioara 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. univ. dr. Olosutean Horea 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 - 2  4 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 - 28  56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat:  4 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului - videoproiector, hărţi tematice, colecţie/ imagini de roci 

De desfăşurare a sem/lab/pr - videoproiector, hărţi topografice, hărţi geologice/soft GIS 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Definirea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de bază din 
geomorfologie şi geologie  şi realizarea conexiunilor logice dintre rocă, relief şi alţi 
factori de mediu. 

Insuşirea  şi utilizarea termelilor de specialitate, identificarea şi explicarea corectă a 
condiţiilor şi interacţiunilor dintre acestea şi procesele geomorfologice 

Identificarea şi explicarea genezei şi evoluţiei formelor de relief, utilizarea 
analogiilor în interpretare 

Însuşirea şi utilizarea metodelor specifice şi celor instrumentale de cartare, 
cartografiere şi analiză geomorfologică. 

Explicarea algoritmului utilizat si a metodelor de cartografiere si analiza a reliefului 
folosite in activitatile de cuantificare si reprezentare grafica si cartografica a 
reliefului. 

Utilizarea de aplicatii specifice de cartografiere, care pot fi folosite în crearea unei 
baze de date geografice, prelucrarea şi reprezentarea datelor experimentale în 
studiile geomorfologice. 

Competenţe transversale 

Aplicarea strategiilor de munca eficientă şi responsabilă, de punctualitate, 
seriozitate şi răspundere personală. 

Aplicarea tehnicilor de munca eficientă în echipa. 

Documentarea in limba romana şi cel puţin într-o limbă straină, pentru dezvoltarea 
profesională şi personală. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi inţelegerea reliefului ca şi component al mediului, utilizarea 
noţiunilor de bază, a conceptelor, legilor şi teoriilor specifice geomorfologiei, 
recunoaşterea caracteristicilor reliefului şi identificarea dezechilibrelor pe care le 
ridică dinamica reliefului la toate scările de analiză: globală, regională şi locală. 

Obiectivele specifice Explicarea şi interpretarea genezei si evoluţiei formelor de relief; 

Corelarea formelor de relief cu condiţiile geologice şi raportarea în permanenţă a 
problematicii geomorfologice la particularitatile substratului şi condiţiile de 
modelare(climat, acoperire cu vegetaţie); 

Prezentarea similitudinilor şi diferenţierilor formelor de relief  impuse de agent, 
condiţii de modelare şi mod de acţiune; 

Evaluarea actiunii antropice asupra geomorfosistemului si impactul acesteia in 
peisajul geomorfologic. 

Utilizarea metodelor si mijloacelor de reprezentare grafica si cartografica: profile, 
schite de harta, harti speciale. 

Identificarea laturii practic – aplicative a disciplinei prin punctarea elementelor de 
favorabilitate şi restricţie, a stărilor de echilibru şi dezechilibru induse de dinamica 
reliefului în sistemele ecologice; 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Introducere în Geomorfologie. Obiect de studiu. Ramuri şi subramuri. Legatura cu alte ştiinţe. 2 

Curs 2 Energii, forţe, agenţi. 2 

Curs 3 
Geomorfosistemul tectono – structural planetar si dinamica internă 

2 

Curs 4 2 

Curs 5 2 

Curs 6 Procese elementare premergătoare modelării. Scoarţa de alterare. 2 

Curs 7 
Procese complexe şi dinamica de versant: procese gravitaţionale şi procesele asociate 

pluviodenudării. Importanţa dinamicii de versant în amenajarea teritoriului. 

2 

Curs 8 2 

Curs 9 2 

Curs 10 2 

Curs 11 Sistemele de modelare şi morfologia erozivo-acumulativă.  Modelarea fluvială. Modelarea 

glaciară şi periglaciară. Modelarea eoliană. Modelarea marină. Procese şi forme de relief. 

Impactul asupra sistemelor ecologice. 

2 

Curs 12 2 

Curs 13 2 

Curs 14 2 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1 
Harta topografică. Caracteristici, elemente de conţinut, interpretare. 

2 

Lab 2 2 

Lab 3 
Rocile. Identificare tipuri, caracteristici. 

2 

Lab 4 2 

Lab 5 
Harta hipsometrică – cartografiere şi interpretare 

2 

Lab 6 2 

Lab 7 Energia de relief – cartografiere şi interpretare 2 

Lab 8 Densitatea fragmentării – cartografiere şi interpretare 2 

Lab 9 Pantele – cartografiere şi interpretare 2 

Lab 10 Expoziţia versanţilor – cartografiere şi interpretare 2 

Lab 11 Modelarea versanţilor. Analiza şi caracterizarea versanţilor, identificarea şi cartografierea 
microformelor şi proceselor de versant. Semne convenţionale 

2 

Lab 12 2 

Lab 13 Modelarea albiilor. Analiza şi caracterizarea albiilor minore şi majore. Identificarea tipurilor de 

albie (meandrată, despletită). Cartografierea formelor de relief fluviatil. Semne convenţionale.  

2 

Lab 14 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Prelegerea, problematizarea, expunerea, descrierea, explicaţia, utilizarea hărţilor tematice, utilizarea desenului 
schematizat, proiecţii video demonstrative, trimiteri bibliografice, prezentări on line, chestionare on line, linkuri utile. 

 
 
 
 
Bibliografie 



Tel: +40 (269) 211 083 

Fax: +40 (269) 210 298 

Fax: +40 (269) 430 110 

 

 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe 
 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 

Sibiu, 550024, România 

e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 

 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Blaga, L., Josan, N., & Ilieș, D. C. (2014). Relieful și amenajarea teritoriului. Editura Universității din 
Oradea, Oradea. 
Ciobanu Rodica (2004), Geologie generală, Edit. Univ. Lucian Blaga din Sibiu. 
Costea, Marioara (2011), Cartografiere şi analiză geomorfologică, Edit. Univ. Lucian Blaga” din 
Sibiu. 
Ielenicz, M. (2010). Geomorfologie. Editura Universitară. 
Ielenicz, M., Nedelea, A., & Comănescu, L. (2013). Lexicon de geomorfologie. Editura Universitară.  
Velcea, Valeria, Costea, Marioara, (2006), Geomorfologie generală, Edit. Universitaţii”Lucian 
Blaga”, Sibiu. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Chorley, R. J. (Ed.). (2019). Spatial analysis in geomorphology. Routledge.  
Costea, Marioara (2012), Degradarea terenurilor prin eroziune hidrică, Edit. Univ. Lucian Blaga din 
Sibiu. 
Easterbrook, D. J. (1999). Surface processes and landforms, Pearson College Division. 
Huggett, R. (2007). Fundamentals of geomorphology, Routledge. 
Leopold, L. B., Wolman, M. G., & Miller, J. P. (2012). Fluvial processes in geomorphology, Courier 
Corporation. 
Leopold, L. B., Wolman, M. G., Miller, J. P., & Wohl, E. (2020). Fluvial processes in geomorphology. 
Courier Dover Publications. 
Mutihac, V. (1990), Structura geologică a teritoriului României, Edit. Tehnică, București. 
Posea Gr.(2000), Geomorfologia României, Edit. Fundaţiei România de Mâine, București. 
Posea, Gr., Cioacă, A. (2003), Cartografiere geomorfologică, Edit. Fundației ”România de Mâine”, 
București  
Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M. (1974), Relieful României, Edit. Academiei, București. 
Scheidegger, A. E. (2012). Theoretical geomorphology. Springer Science & Business Media. 
*** (1984 – 2005), Geografia României, vol I – V, Edit. Academiei, Bucureşti. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei necesităţilor şi a posibilităţilor de actualizare şi 
ancorare în realitate a fişei disciplinei. 
Parcurgerea orelor de curs şi laborator la disciplina Geomorfologie cu elemente de geologie oferă studenţilor 
competenţe de recunoaştere, explicare, interpretare a formelor de relief şi a  fenomenelor şi proceselor geologice şi 
geomorfologice. De asemenea, prin extrapolare şi analogie au capacitatea de a identifica în teren cauzele proceselor 
geomorfologice şi de a explicaţii fundamentate stiintific. Studenţilor li se dezvoltă capacitatea alegere şi utilizare a 
metodelor şi instrumentelor adecvate de investigare şi evaluare a formelor, proceselor şi a consecinţelor acestora. 
Este dezvoltată capacitatea de selecţie a indicatorilor reprezentativi, de transpunere pe harţi a elementelor 
geomorfologice şi de întocmire a harţilor morfometrice şi a hărtilor geomorfologice generale. Studenţii dobândesc 
abilităţi de comunicare orală şi informare referitoare la procesele geomorfologice actuale cu caracter de risc. Este 
dezvoltată capacitatea de a lucra în echipă, de a întocmi şi completa o fişă de observaţie în teren, de a întocmi un 
material (argumentat ştiinţific şi însoţit de reprezentari grafice şi cartografice) referitor la o formă de relief sau la un 
proces geomorfologic. 
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 

Nota acordata la examinarea finala Examen de semestru – 

lucrare scrisă cu 

subiecte teoretice, 

examen grilă şi subiecte 

problematizate, 

examinare on line 

75 % 

CEF 

Laborator 

Nota acordata pentru activitatea de 
laborator este media notelor primite 
pentru fiecare temă. 

Urmărirea prestaţiei la  

activitatea de laborator. 

Evaluarea on line a 

referatelor întocmite 

25 %  
 

CEF 
nCPE 

Standard minim de performanţă:  
Pentru nota 5: cunoaşterea şi definirea principalelor forme de relief major; să cunoască şi să încadreze corect tipurile 
de agenţi; cunoaşterea cel puţin a unui proces endogen şi a formelor rezultate; să cunoască cel puţin două procese 
geomorfologice exogene, condiţiile şi mecanismele de producere şi  formele de relief generate; să determine  analitic 
sau prin cartografiere  indicatorii morfometrici, utilizând instrumentele şi metodele specifice geomorfologiei; 
cartografierea şi interpretarea corectă  a setului de date rezultat în urma observaţiilor realizate asupra a cel puţin doi 
indicatori geomorfologici;  
Pentru nota 10: Abilitatea de a caracteriza formele de relief, abilitatea de a realiza corelaţii între indicatorii 
geomorfologici, abilitatea de a recunoaşte, explica şi interpreta procesele geomorfologice, cauzele, efectele. 
Elaborarea şi susţinerea unui material care să conţină interpretări personale, tabele de date, reprezentări grafice şi 
cartografice, imagini, folosind aplicaţiile software de reprezentare. 

 

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 
 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09 2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină 
Conf. dr. Costea Marioara 
Lect.dr. Olosutean Horea 

 

Director de departament Lect. dr. Gheoca Voichiţa  

  

  


