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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 Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Geografia mediului 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F04O039 Opțional 2 4 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DF 

Titular activităţi curs Lect. dr. Gheorghe Laurian Mugurel 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. dr. Gheorghe Laurian Mugurel 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 - 2 - 3 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 - 28 - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  33 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Cunoștințe însușite prin aprofundarea conținuturilor predate în cadrul disciplinelor p 
Meteorologie și climatologie, Hidrologie, Geomorfologie cu elemente de geologie 

De competenţe Definirea și descrierea unor  noțiuni, legități, procese și fenomene geografice, 
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explicarea genezei și evoluției lor, evaluarea consecințelor pe care le au asupra 
sistemelor naturale și antropice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului Videoproiector 

De desfăşurare a sem/lab/pr 
Videoproiector, hărți tematice, planuri, schițe, date statistice pentru 
calcularea unor indici 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Identificarea şi definirea principalelor noţiuni şi concepte utilizate în geografia mediului, a 
proceselor şi fenomenelor ce guvernează interacţiunea om-mediu natural. 
Utilizarea cunoştinţelor fundamentale ale geografiei pentru explicarea şi interpretarea 
principalelor fenomene ce derivă din relaţia dezvoltarea societăţii-mediu natural. 
Specificarea metodelor de bază pentru realizarea hărţii surselor de perturbare stării 
mediului. 
Analiza şi interpretarea de date şi informaţii geografice calitative şi cantitative – indici de 
evaluare a stării mediului, indicele de naturalitate, indici de presiune antropică 
Specificarea conceptelor şi a metodelor de bază în elaborarea distribuţiei spaţiale a indicilor 
de evaluare a stării mediului şi a hărţii surselor de perturbare a stării mediului.  
Precizarea metodelor şi terminologiei specifice geografiei mediului pentru conceptualizarea, 
realizarea şi interpretarea studiilor de geografia mediului. 
Aplicarea cunoştinţelor fundamentale pentru interpretarea tipurilor de impacte aspra 
mediului şi a consecinţelor acestora. 
 Explicarea şi interpretarea unor fenomene geografice în acord cu nevoile specifice actorilor 

publici. 

Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii stiintifice fundamentale conexe. 

Competenţe 
transversale 

Aplicarea strategiilor de muncă eficientă  și responsabilă, de punctualitate, seriozitate și 

raspundere personală, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică 

profesională. 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară, pe diverse paliere 

ierahice. 

Documentarea în limba romană și cel puțin într-o limbă straină, pentru dezvoltarea 
profesională și personală, prin formare continuă și adaptarea eficientă la noile descoperiri 
știintifice. Progresul în domeniu 

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

Obiectivul general al disciplinei Cunoasterea ansamblului unitar si a relatiilor care se stabilesc intre 
componentele mediului, clarificarea notiunilor și problematicii care 
deriva dintr-o abordare interdisciplinara a raporturilor dintre 
societatea omeneasca și mediu. 

Obiectivele specifice Intelegerea mediului ca sistem: limite, alcatuire, structura si 
functionalitate, legi. 
Stabilirea locului pe care omul si societatea il ocupa in cadrul mediului 
Cunoasterea principalelor tipuri de medii geografice pe glob. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Introducere. Geografia mediului. Evoluție și concepte, relația cu alte științe 2 

Curs 2 Mediul ca sistem. Nivele de structurare spațio-temporală.  2 

Curs 3 Funcționalitatea și dinamica sistemelor ambientale. Trasaturi funcționale, conceptul 
de echilibru, organizarea și tipurile de relații. Mișcarea în mediul înconjurător, circuite 
biogeochimice. 

2 

Curs 4 Componentele naturale ale mediului și potențialul lor.  2 

Curs 5 Antroposfera și raporturile de determinare bidirecționale.  2 

Curs 6 Mediile geografice pe glob. 2 

Curs 7 Probleme globale ale mediului: Cauze și efecte. 2 

Total ore curs: 14 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Ecosistem, geosistem, sociosistem – asemănări și deosebiri 2 

Sem 2 Schimbul compensatoriu de masă, energie, informație 2 

Sem 3 Potențialul natural al mediului. Mediile naturale și seminaturale. Tipuri de medii pe 
Terra 

6 

Sem 4 Mediile antropizate. Regionarea și contrastele socio-economice 2 

Sem 5 Efectele activitaților antropice asupra mediului. Indici de mediu 2 

Sem 6 Sisteme teritoriale ambientale: funcționalitați și disfuncționalitați 2 

Sem 7 Regiunea – entitate și conținut 2 

Sem 8 Tipologia regiunilor geografice 2 

Sem 9 Planificarea teritorială. Importanța planificării teritoriale pentru mediu 6 

Sem 10 Importanța utilizării sistemelor informatice geografice în geografia mediului 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Expunerea, problematizarea, descoperirea, exemplificarea, explicaţia, 

conversaţia,trimiteri bibliografice,utilizarea hartilor tematice (harta fizica şi 

economică a lumii), proiectii video demonstrative, vizita în teren, online. 
  

 
Bibliografie 
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Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Balteanu D., Serban Mihaela, 2005, Modificarile globale ale mediului, Edit. Coresi, 
Bucuresti. 
Bill, F., 2014, Global environmental change, Edit. SpringerReference 
Pehoiu, G., Muica, Cristina, Sencovici, Mihaela, 2006, Geografia Mediului cu elemente de 

ecologie, Edit. Transversal, Targoviște. 
Saxena, H.M, 2017, Environmental geography, Edit. Rawat Publications 
Voiculescu, M. 2004, Geografia Mediului, Edit. Universitații Timișoara. 

 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

 

 

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 problemei. 

10. Evaluare 

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

Obs.** 

Curs 

Nota acordata la 

examinarea finala 

Colocviu de semestru – lucrare 

scrisa cu subiecte teoretice 

- online 

50 % 

 

Laborator 

Nota acordata pentru 

activitatea la seminar si 

laborator 

Prezentari orale de referate, studii 

de caz, eseuri 

-online 

50 % 

 

Standard minim de performanţă: 
Cunoștințe de bază cu privire la tematica predată 
Minim nota 5 la laborator 
Cel puțin 50 % prezență la curs 

 
 
(*) 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: 23.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. univ. dr. Gheorghe Laurian Mugurel  

Director de departament Lector univ.dr. Voichița Gheoca  

 


