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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 Modificări globale ale mediului 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604S06O066 Opțional 3 6 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

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 

2 2 - - 4 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

24 24 - - 48 

 

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 18 

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

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  54 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

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 Utilizarea notiunilor fundamentale, înțelegerea fenomenelor si proceselor specifice 
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fiecarei discipline in parte 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului Videoproiector, hărți 

De desfăşurare a sem/lab/pr Videoproiector, hărți tematice, calculatoare 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii stiintifice fundamentale conexe; 
 Cunoasterea, intelegerea si utilizarea facila a limbajului specific domeniului 
problemelor globale de mediu, a conceptelor, teoriilor si practicilor specifice 
acestui domeniu; insusirea terminologiei cu care se opereaza in acest 
domeniu, utilizarea corecta a termenilor de specialitate; intelegerea relatiilor 
dintre progresul industrial, cresterea numarului populatiei si problemele 
globale ale mediului. 
Utilizarea metodelor, instrumentelor si tehnologiilor pentru activitati de 
masurare si monitorizare; 
Utilizarea eficienta a informatiilor acumulate la curs si seminar, dar si a 
resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (Internet, baze de 
date, cursuri on-line etc.), pentru explicarea si interpretarea conceptelor si 
teoriilor ce vizeaza modificarile globale de mediu; 
Dobandirea capacitatii de a explica si aplica cunostintele si datele acumulate, 
in gasirea unor solutii practice de diminuare a problemelor globale de mediu;  
Identificarea alternativelor optime in vederea caracterizarii ecologice 
corespunzatoare a  si elaborarea de masuri privind protejarea acestora  
Transpunerea in practica a cunostintele dobandite prin interpretarea 
masuratorilor si observatiilor directe, intocmirea rapoartelor de specialitate 
prin prezentarea problemelor de modificare a componentelor sistemelor care 
deriva din evaluarea datelor; 
Analiza si comunicarea informatiilor cu caracter stiintific 
Analiza unor studii de caz ce vizeaza impactul pe termen lung a activitatilor 
antropice asupra mediului, sinteza in prezentarea problematicii studiului, 
explicarea si interpretarea diferitelor fenomene cu impact global asupra 
mediului. 

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 Studierea Pamantului ca sistem global in cadrul caruia toate procesele 
fizice, chimice si biologice, precum si activitatile umane sunt 
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considerate interactive; Cunoasterea transformarilor la care sunt 
supuse geosferele terestre, identificarea problemelor de dezechilibru 
pe care le ridica toate geosferele Pamantului la toate nivelele, ca 
urmare a influentelor impactului antropic asupra lor. 

Obiectivele specifice Prezentarea modificarilor sistemice ale mediului (intensificarea 
efectului de sera si incalzirea climei, deteriorarea stratului de ozon, 
ridicarea nivelului Oceanului Planetar etc.) si a modificarilor 
cumulative (despaduririle, degradarea ecosistemelor si reducerea 
biodiversitatii, desertificarea etc.). 

Cercetarea de teren a unor situatii prin punctarea elementelor de 
favorabilitate si restrictie, a starilor de echilibru si dezechilibru la 
nivelul geosistemului, induse de dinamica factorilor de mediu. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Programe internaționale de cercetare a modificărilor globale ale mediului. Sisteme 

globale de observare și monitoring ale Terrei 
2 

Curs 2 Antroposfera 2 

Curs 3 Modificări globale ale climei. Tendințe actuale. Încălzirea globală 2 

Curs 4 Ridicarea nivelului Oceanului Planetar. Intensificarea fenomenului El Niño, oscilația 

sud-atlantica 
2 

Curs 5 Ciclurile biogeochimice și modificarea lor. Stratul de ozon: caracteristici, impactul 

activităților antropice asupra stratului de ozon. 
2 

Curs 6 Ecosistemele terestre. Degradarea ecosistemelor și pierderea biodiversității 
2 

Curs 7 Eroziunea solului și deșertificarea 
2 

Curs 8  Hazarde naturale și antropice. Impactul hazardelor asupra mediului terestru global și 

local 
2 

Curs 9 Efectele dinamicii populației umane asupra mediului 2 

Curs 10 Exploatarea resurselor naturale și impactul asupra modificărilor mediului 2 

Curs 11 Relația om-mediu și sindromul modificărilor globale ale mediului 2 

Curs 12 Urbanizarea și globalizarea. Dezvoltarea durabilă 
2 

Total ore curs: 24 

Seminar/Laborator Nr. ore 

Sem  1 Geosferele și interacțiunea lor. Complexitatea și dinamismul geosistemului 2 

Sem 2 Sindromul modificărilor globale 2 
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Sem 3 Hazarde globale – creșterea populației umane și influența acesteia asupra 

modificărilor mediului 

2 

Sem 4 Hazarde globale – schimbările climatice și fenomenele extreme. Gazele cu efect de 

seră 

2 

Sem 5 Dinamica spațio-temporală a modificărilor mediului – hidrosfera. Fenomenul ENSO 2 

Sem 6 Dinamica spațio-temporală a modificărilor mediului – biosfera. Modificări în structura 

și funcționalitatea ecosistemelor terestre 

2 

Sem 7 Influența modificărilor globale asupra pădurilor. Defrișările și deșertificarea 2 

Sem 8 Diferențieri regionale ale poluării mediului și eroziunii solurilor 2 

Sem 9 Antropizarea mediului și habitatele antropogene 2 

Sem 10 Capacitatea de suport a Terrei. Exploatarea resurselor naturale și amprenta ecologică 2 

Sem 11 Evaluarea amprentei ecologice – studii de caz 2 

Sem 12 Dezvoltarea durabilă – iluzie sau realitate 2 

Total ore seminar/laborator 24 

Metode de predare 

Expunerea, problematizarea, descoperirea, exemplificarea, explicaţia, conversaţia,trimiteri 

bibliografice,utilizarea hartilor tematice, proiectii video demonstrative, vizita în teren, online. 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Balteanu, D., Serban, Mihaela, 2005, Modificările globale ale mediului. O evaluare 
interdisciplinara a incertitudinilor, Edit. Coresi, Bucuresti. 

Bogdan, Octavia, Marinica, I., 2007, Hazardele meteo-climatice din zona temperată, Edit. 
Univ. Lucian Blaga din Sibiu. 

Moldovan, Fl., 2003, Fenomene climatice de risc, Edit. Echinox, Cluj-Napoca. 

Serban, Eugenia, 2010, Hazarde climatice generate de precipitatii in Campia de Vest 
situata la nord de Mures, Edit. Univ. din Oradea, Oradea. 

Teodoreanu, Elena, 2007, Se schimbă clima? O intrebare la inceput de mileniu, Edit. 
Paideia, Bucuresti. 

Wallace-Wells, D., 2019, The Uninhabitable Earth, Edit. Tim Duggan Books 

Bill, F., 2014, Global environmental change, Edit. SpringerReference 
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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: 22.09.2020 
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  

  

  


