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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 Stiinţa solului 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F04O038 Opţional II II 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DS- specialitate) 

Examen Colocviu 

Titular activităţi curs Conf.dr. Marioara COSTEA 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Conf.dr. Marioara COSTEA 

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 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat:  4 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  33 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Ecologie generală, Fitosociologie, Hidrobiologie, Geomorfologie cu elemente de geologie, 
Hidrologie, Meteorologie. Climatologie, Ecofiziologie vegetală 

De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului - videoproiector, hărţi tematice,  
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De desfăşurare a sem/lab/pr - videoproiector, hărţi topografice, hărţi geologice 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de bază din ştiinţa soluluişi realizarea 
conexiunilor logice dintre rocă, sol şi alţi factori de mediu. 

Identificarea şi utilizarea metodelor specifice pedologiei şi celor instrumentale de 
cartare a solurilor şi analiza fizico-chimică. 

Identificarea unor aplicatii specifice stiinţei solului, care pot fi folosite în crearea unei 
baze de date, prelucrarea şi reprezentarea datelor experimentale în 
studiilepedologice. 

Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.     

Analiza si comunicarea informatiilor cu caracter stiintific. 

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 Prezentarea, analiza şi sinteza structurii,  dinamicii şi funcţiilor solurilor 

Obiectivele specifice - cunoaşterea solului ca mediu de viaţă al plantelor terestre; 
- cunoaşterea factorilor de solificare şi a proceselor pedogenetice; 
- clasificarea solurilor lumii; 
- caracterizarea principalelor tipuri şi subtipuri de sol ; 
- studiul ecopedologic integral. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noţiuni introductive. Definiţie, obiect de studiu, legătura cu alte discipline. 1 

Curs 2 Solul ca sistem natural şi mediu ecologic 1 

Curs 3 Formarea şi alcătuirea componentei minerale a solului. 1 

Curs 4 Formarea şi alcătuirea componentei organice a solului. 1 

Curs 5 Proprietăţile fizico-chimice ale solului. 2 

Curs 6 Procese tipogenetice în zona temperată. 2 

Curs 7 Viaţa în sol. (Activitatea biologică în sol). Solul ca întreg ecologic. 2 

Curs 8 Clasificarea şi caracterizarea solurilor. 
2 

Curs 9 Poluarea şi protecţia solurilor. 2 

Total ore curs: 14 

Laborator Nr. ore 

Lab 1 

Factorii si determinantii ecopedologici 

6 

Lab 2 

Lab 3 

Lab 4 Indicatorii eco-pedologici 6 
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Lab 5 

Lab 6 

Lab 7 

Bonitarea terenurilor 

6 

Lab 8 

Lab 9 

Lab 10 
Clase de pretabilitate, clase de favorabilitate şi clase de calitate 

6 

Lab 11 

Lab 12 

Lab 13 Monitoringul calităţii solurilor  4 

Lab 14 

Total ore laborator 28 

Metode de predare 

Prezentare cu videoproiectorul, prelegerea, explicaţia, dialogul interactiv, utilizarea tablei pentru scheme, prezentări 
grafice, planşe, harta solurilor lumii, trimiteri bibliografice, prelegere on line, chestionare on line, linkuri urile. 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Bratu, I.Al., 2014, Pedologie. Indrumar de lucrări practice, Edit. ULB Sibiu. 
Demeter, T. (2009). Pedologie generala. Ed. Credis, Bucuresti, 174, 3-4. 
Micu, M., 2004,Pedologie, Editura Alma Mater, Sibiu. 
Teaci, D., 1980, Bonitarea terenurilor agricole, Ed. Ceres, Bucureşti 
*** Metodologia elaborării studiilor pedologice, Bucureşti, 1987 (3 vol). 
*** Sistemul Românesc de Taxonomia Solurilor, ICPA Bucureşti, 2003. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Costea, M., 2012, Degradarea terenurilor prin eroziune hidrică, Edit. Univ. Lucian Blaga din Sibiu. 
Geanana, M., Ochiu, I., 1990, Pedogeografie – Lucrări practice, Univ. din Bucureşti 
Florea, N., 1994, Degradarea terenurilor şi ameliorarea solurilor, Universitatea creştină “D. 
Cantemir”, Bucureşti, Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu 
Micu, M., 1994, Note de curs “Ecopedologia şi Protecţia solului”, Catedra de Ecologie şi Protecţia 
mediului, Sibiu 

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

Conținutul disciplinei permite studenților obținerea de abilități  de  întelegere si reproducere a termenilor, 
conceptelor si principiilor științei solului, le conferă capacitatea de a comunica utilizând limbajul specific domeniului, 
de a explica structura, dinamica și funcțiile solului în relație cu factorii genetici, organismele vii și cu factorul antropic. 

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 scrisa cu 

subiecte teoretice, 

examinare on line 

50 % 

CEF 

Laborator 

Nota acordata pentru activitatea de 
laborator este media notelor primite 
pentru cele două metode de evaluare 

Colocviu oral , evaluarea 

referatelor întocmite, 

evaluare on line 

50 %  
 

CEF 
nCPE 
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Standard minim de performanţă: pentru nota 5: cunoaşterea factorilor pedogenetici, cunoaşterea, definirea şi 
determinarea a cel puţin două caracteristici morfologice, cunoaşterea a minim două proprietăţi fizice şi chimice ale 
solului şi a metodei de determinare, cunoaşterea şi definirea orizonturilor principale de sol, cunoaşterea principalelor 
clase de soluri conform SRTS şi caracterizarea a cel puţin un tip reprezentativ de sol din fiecare clasă. 
Pentru nota 10: Capacitatea de a caracteriza solurile, capacitatea de a face corelații între indicatorii solului, 
capacitatea de a explica și interpreta factorii pedogenetici care influențează formarea solului și de a face corelații între 
condiții, calitatea solului şi pretabilitatea terenurilor. Elaborarea unui studiu de specialitate utilizând adecvat 
conostinţe din domeniul stiinţei solului;  Determinarea caracteristicilor solului utilizând instrumentele şi metodele 
specifice pedologiei, observaţii realizate asupra unui profil de sol; Elaborarea unui material care să conţină text, tabele 
de date, reprezentări grafice, imagini, folosind indicatori ecopedologici. 

 

(*) 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. Marioara Costea  

Director de departament Lect. dr. Gheoca Voichiţa  

  

  


