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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 Știința Mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și Protecția Mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Modelarea proceselor ecologice 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604S05I046 Obligatoriu III V 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Lect. univ. dr. Horea Olosutean 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. univ. dr. Horea Olosutean 

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 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Ecologie generală, Ecologia populaţiilor, Matematici cu aplicații în ecologie, Operare 
pe calculator 

De competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului - 

De desfăşurare a sem/lab/pr sală cu calculatoare 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul  modelării 
ecologice, pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în Ecologie şi 
protecţia mediului.     
Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.     
Analiza și comunicarea informațiilor cu caracter științific. 

Competenţe transversale 

Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, 
seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a 
valorilor codului de etică profesională. 
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse 
paliere ierahice. 
Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru 
dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea 
eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.  
Progresul în domeniu 

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

Obiectivul general al disciplinei Introducere în modelarea proceselor ecologice, sub aspect teoretic și 
practic 

Obiectivele specifice Cunoaşterea algoritmului modelării, a categoriilor şi conceptelor de 
modelare, tehnici şi metode de obţinere, analiză şi interpretare a 
datelor ecologice, tehnici de programare şi operare pe calculator, 
metode de simulare şi interpretare a diferitelor categorii de modele. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Introducere; definiţia şi necesitatea modelării în ecologie 2 

Curs 2 Principiile şi algoritmul clasic al cercetării ecologice 4 

Curs 3 Abordări actuale în proiectarea cercetărilor de ecologie; rolul modelelor ecologice 4 

Curs 4 Principii, metode şi sisteme de management al datelor ecologice 2 

Curs 5 Algoritmul şi principiile modelării ecologice 4 



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 

 

Curs 6 Elementele constituente şi clasificarea modelelor ecologice 4 

Curs 7 Modele conceptuale şi trecerea spre modelele cantitative 4 

Curs 8 Modele statistice şi modele teoretice;  2 

Curs 9 Modelarea dinamicii populaţionale  2 

Total ore curs: 28 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem 1 Analiza exploratorie a datelor ecologice 6 

Sem 2 Introducere în modelarea matematică asistată de calculator a proceselor ecologice 2 

Sem 3 Modelare prin interpolare 2 

Sem 4 Modele populaţionale 4 

Sem 5 Modele ale comunităţilor 4 

Sem 6 Introducere în modelarea statistică pe calculator a proceselor şi sistemelor ecologice 4 

Sem 7 Modelare liniară şi neliniară 4 

Sem 8 Verificare de laborator 2 

Total ore seminar/laborator 28 

 
Metode de predare 

Prelegerea interactivă, explicatia, conversatia, problematizarea, explicaţia, demonstraţia, dialogul 
interactiv, studiul de caz, brainstormingul, problematizarea, dezbaterea, aplicații și studii de caz, predare 
online 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Sîrbu, I., 2009 - Bazele modelării sistemelor şi proceselor ecologice, Ed. Univ. Lucian 
Blaga Sibiu (şi sub formă de suport electronic de curs).  

Sîrbu I., Benedek, A.M., 2012 - Ecologie practică (ediţia a 3-a revizuită şi adăugită). Ed. 
Univ. Lucian Blaga, Sibiu. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Gillman, M., Hails, R., 1997 - An Introduction to Ecological Modelling; Putting Practice 
into Theory. Methods in Ecology (eds. J.H. Lawton, G. E. Likens). Blackwell Science.  

Digby, P.G.N., Kempton, R.A., 1987 - Multivariate Analysis of Ecological Communities. 
Chapman and Hall, London, New York, 203 pp. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

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

Obs.** 

Curs 
Evaluare finală a cunoștiințelor legate 

de temele prezentate la curs 
Examen scris  50% CEF 

Laborator 
Abilitatea de a aplica metodele 

învățate  

Verificare practică pe 

calculator 
50% CEF 

Standard minim de performanţă 

Realizarea unui material scris referitor la problematica discutată în cadrul orelor de curs              
Rezolvarea cu ajutorul calculatorului a unui set de probleme practice implicând date ecologice 
 
(*) 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: 21.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lector univ. dr. Horea Olosutean  

Director de 
departament 

Lector univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


