
 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea “Ovidius” din Constanta 

1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole 

1.3 Departamentul Stiinte Naturale 

1.4 Domeniul de studii Stiinta Mediului 

1.5Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea ANALIZA SI EVALUAREA IMPACTELOR DE 

MEDIU 

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE 
2.2 Titularul activitatilor de curs La aceasta disciplina nu se predau cursuri. 

2.3 Titularul activitatilor de seminar Conf. univ. dr. DACIANA SAVA 

2.4 Anul de studiu  - I 2.5 Semestrul - II 2.6 Tipul de evaluare – 

colocviu, C 2 

2.7 Regimul disciplinei – 
DI 

Nr. Credite 2 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice) 

3.1 Numar de ore pe saptamana 2 

3.2 Total ore din planul de invatamant 28 

3.3 Distributia fondului de timp ore 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite  

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 3 

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 3 

3.4 Tutoriat  

3.5 Examinari  

3.6 Alte activitati..........................................  

3.7 Total ore de studiu individual 6 

3.9 Total ore pe semestru 6·14 = 84, studiu 

individual 

2·14= 28, alte 

activitati didactice 

Total :112 

 3.10. Nr. de credite 2 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

5. Conditii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfasurare a 

cursului 

* Nu este cazul. 

5.2 de desfasurare a 

seminarului/laboratorului 

* - Sală de laborator dotată cu echipamente de laborator corespunzătoare: microscoape, lupe 

binocular, lupe de mână, colecţii didactice (ierbare, materiale formolizate), planşe, atlase,  

- Sediul diferitelor institutii si societi industriale, agentii de mediu, platforme portuare, santiere 

navale  - unde se pot organiza vizite 

 

6. Competente specifice acumulate 
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-  Identificarea proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea 

mediului, cu accent aupra zonelor costiere; 

-  Identificarea sistemelor ecologice vulnerabile prin interpretarea corectă a starii factorilor de mediu în urma 

analizei parametrilor fizico-chimici si biotici caracteristici; 

- Prelucrarea datelor iar ulterior, elaborarea unor baze de date pe baza fişelor de observaţie întocmite; 

-  Identificarea unor măsuri de prevenire a poluării în zonele costiere; 

- Identificarea măsurilor ce vor fi aplicate în cazul constatării unor situaţii de poluare în zonele costiere; 

- Prezentarea de referate cu exemplificarea unor studii de caz 
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Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin 

formare continuă şi adaptarea eficientă la noile metode de cercetare şi descoperiri ştiinţifice. 

 

Perfecţionarea,  prin realizarea unor lucrări în echipă, a capacităţii de comunicare şi conlucrare colegială precum 

şi cooperare interdisciplinară, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

 

Conştientizarea necesităţii îmbunătăţirii continue a nivelului de pregătire profesional, prin utilizarea metodelor de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei * - Pe baza cunoştinţelor acumulate anterior, masteranzii sunt antrenaţi să 

analizeze şi să identifice diferite aspecte de mediu din zona costieră. 

- Se pune accent pe observaţiile directe, în natură, în urma deplasărilor pe teren, 

pentru analiza factorilor de mediu abiotici şi biotici, şi ulterior pe identificarea 

acelor procese de origine antropică care afectează zonele costiere. 

- Se doreşte însusirea şi întelegerea de către masteranzi a conceptelor si a 

principiilor de protectie a mediului, prin analiza si evaluarea  impacturilor 

posibile ale diverselor activităţi de ordin antropic, în zona costieră şi în bazinul 

Mării Negre. 

  

7.2 Obiectivele specifice * - Masteranzii trebuie să-şi însuşească toate cunoştinţele care le sunt prezentate 

şi care îi vor ajuta să să înţeleagă cum se elaborează şi implicit cum se aplică un 

plan de management pentru rezolvarea (parţială sau totală) a problemelor 
identificate într-o anumită regiune sau în ansamblu. 

- Se urmăreşte ca masteranzii să îşi formeze depinderi de munca intelectuală şi 

practică, şi la finalul pregătrii lor să fie capabili să aplice principiile studiilor de 

evaluare a impactului asupra mediului. 

 

 

 

8. Continuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

Bibliografie 

 

 

 

  

8.2 Seminar/laborator/ aplicatii practice Metode de predare Observatiii 

1. Introducere. Prezentarea tematicii de 

preactică şi a exigenţelor disciplinei; 
Prezentarea bibliografiei şi a modului de 

redactare a unui referat (2 ore) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aplicaţii şi  activităţi practice,  pe teren 

si in diverse societati industriale, unde 

 

2. Iesire pe teren în sectorul nordic al zonei 

costiere (Corbu/Vadu) pentru observarea 

caracteristicilor acestei zone (biotice şi 

abiotice) şi a impactelor (naturaleşi/sau 

 



antropice) (4 ore)  se urmăreşte observarea concretă a unor 

aspecte şi situaţii; 

 

Intocmirea, atunci când este cazul a 

unor fise de observaţie, de lucru, in 

vederea obtinerii unor date primare. 

 

 

 Seminariile vor reprezenta un  prilej 

prin care se urmăreşte dezvoltarea 
capacităţii de  analiză, interpretare şi 

sinteză a informaţiilor primite.  

 

Masteranzii sunt încurajaţi a purta 

discuţii libere, de a  pune întrebări, de a 

ridica probleme, în scopul aprofundării 

şi fixării eficiente a noţiunilor predate. 

3. Iesire pe teren în sectorul nordic al zonei 

costiere (Midia/Constanţa) pentru observarea 

caracteristicilor acestei zone (biotice şi 

abiotice) şi a impactelor (naturaleşi/sau 

antropice) (4 ore)  

 

 

4.  Iesire pe teren în sectorul sudic al zonei 

costiere (Agigea/ Eforie) pentru observarea 

caracteristicilor acestei zone (biotice şi 

abiotice) şi a impactelor (naturaleşi/sau 

antropice) (4 ore) 

 

5. Iesire pe teren în extremitatea sudică a 
zonei costiere româneşti (Vama Veche 2 

Mai) pentru observarea caracteristicilor 

acestei zone (biotice şi abiotice), şi a 

impactelor (naturaleşi/sau antropice) -cu 

explicarea importanţei existenţei Rezervaţiei 

submarine Vama-Veche -2 Mai) (4 ore) 

 

 

6. Vizita de studiu în portul maritim 
Constanta - la CN APM. S.A. Constanta. 

Principul de functionare al sistemului de 

management de mediu (4 ore). 

 

 

7. Explicaţii şi exerciţii demonstrative 

privind modul de realizare si etapele de 

implementare ale unui sistem de management 

de mediu, luând în discuţie observaţiile 
efectuate în vizitele pe teren (2 ore) 

 

8 Prezentarea referatelor pregătite de către 

masteranzi – la alegere una din zonele 

viziate, descrierea impactelor şi schiţa unui 
plan de management (4 ore) 
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9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si 

angajatori din domeniul aferent programului 

 

 Ca urmare a faptului că masteranzii sunt pregătiţi pentru  dobândirea competenţelor în domeniul identificării aspectelor de 

mediu semnificative, absolventii cursurilor masteratului ANALIZA SI EVALUAREA IMPACTELOR DE MEDIU,  

coroborând  informaţiile şi din cadrul altor discipline de masterat, vor putea ocupa, urmatoarele funcţii posibile: 

 agent ecolog (514908); analist de mediu (244203); asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului (254112); auditor 

de mediu (242305); cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111); consilier ecolog (221113); custode de arii 
protejate (511306); ecolog (221104); evaluator şi auditor de mediu (321107); expert ecolog (221114); inspector de 

specialitate protecţia mediului (242318); inspector pentru conformare ecologică (242312); monitor mediu inconjurator 

(242311); ranger (511305); raportor ecolog (514909); referent de specialitate ecolog (221116); responsabil de mediu 

(242316); sef statie epurare ape reziduale (122225); specialist documentaţie studii (214904) etc. 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finala 

10.4 Curs Nu e cazul   

   

10.5 Seminar/laborator 

 

Aplicatii practice 

- Participarea activă la toate 

deplasările pe teren, 

seminariile, participare la 

discuţii, prezentarea unor date 
şi informaţii noi, interpretarea 

corectă a  acestora; 

- Insuşirea şi folosirea corectă a 

limbajului de specialitate;  

-Corectitudinea  cunostintelor 

acumulate;   

-Capacitatea de a face 

conexiuni cu alte discipline 

Examinare orala.  

 

60 % 

Prezentarea, în cadrul orelor de 

evaluare, a unor referate, 

corespunzatoare tematicii 

disciplinei. 

Participare la toate orele de 
practică. 

Examinare orala;  

Participare la dezbateri. 

40 % 

10.6 Standard minim de performanta : * Fiind vorba de masterat, nota minimă admisă este 6; pentru a obţine acestă notă 

este suficient să răspundă la întrebări şi să prezinte referatul 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs,   Semnatura titularului de seminar, 

10.09.2013                                        nu e cazul                                            Conf. univ. dr. Daciana Sava 

  

 

 

Data avizarii in Departament     Semnatura  Directorului de Departament 

Sept .2013                                       Conf. Univ. Dr. Ing.  Irina Moise 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


