
 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea “Ovidius” din Constanţa 

1.2 Facultatea Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole 

1.3 Departamentul Biologie-Ecologie şi protecţia mediului şi Geografie 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele mediului 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Analiza şi evaluarea impactului de mediu /  

Master in Analiza şi evaluarea impactului de mediu 

 

 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE 

2.2 Titularul activitatilor de curs Prof.univ.dr. CHIRILA ELISABETA 

2.3 Titularul activitatilor de seminar Prof.univ.dr. CHIRILA ELISABETA 

2.4 Anul de studiu 

II 

2.5 Semestrul  

2 

2.6 Tipul de evaluare  

Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Disciplina 

de aprofundare de specialitate, 

impusa  

 

 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 

 
2 din care 3.2.: curs - 3.3.laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 24 din care: 3.5. curs - 3.6.laborator 24 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

3.7. Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  - 

3.8. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren - 

3.9. Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutorial - 

Examinări - 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore de studiu 

individual/ saptamana 
- 

3.9. Total ore pe semestru 24  (2 ore x 12 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 7 

 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

 

s. Conditii (acolo unde este cazul)  

5.2 de desfasurare a 

laboratorului 
Laborator echipat corespunzător cu balanţă analitică, etuvă, cuptor de calcinare, biurete, 

spectrometru de absorbţie moleculară în UV-VIS, sticlărie şi reactivi. 

 

 

6. Competente specifice acumulate  
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C5.3. Ȋnsuşirea metodologiei aplicate selectării parametrilor de stare ai sistemelor ecologice, analiza dinamicii 

acestora şi realizarea schiţei unui program de monitoring. 

C5.5. Ȋnsuşirea metodelor de colectare a datelor, de creare şi gestionare a bazelor de date, coroborarea 

cunoştinţelor dobȊndite discipline conexe;  

C6.4. Ȋnsuşirea metodelor moderne de realizare a programelor de monitoring: fotogrametrie, teledetecţie, GIS. 
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 CT 1. Aplicarea strategiilor stabilite individual Ȋn cadrul echipei, eficienţa şi responsabilitatea dovedite, 

punctualitatea, seriozitatea şi răspunderea personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 

profesională 

 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cooperarea interdisciplinară, pe diverse paliere ierahice 

 

CT 3. 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. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu principiile evaluarii calitative si cantitative a 

deseurilor cat si cu tehnicile de evaluare a performantelor proceselor 

de depoluare. 
Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de 

rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea 

capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea 

noţiunilor teoretice în practică 

7.2 Obiectivele specifice Dobandirea abilitatilor de realizare practica a caracterizarii fizico 

chimice a factorilor de mediu si de interpretare a rezultatelor in 

scopul evaluarii impactului poluantilor asupra apei, aerului, solului, 

organismelor vii. 

 

8. Conţinuturi  
 

 

8.2. Aplicaţii (seminar, laborator etc.) Nr. ore Metode de învăţământ Obs. 

Laborator 

1. Protectia muncii 2 Lucrări individuale  

1. Prelevarea probelor de ape poluate  4 Lucrări individuale  

2. Determinarea pH-ului, alcalinităţii si duritatii temporare a 

apelor 

4 Lucrări individuale  

3. Determinarea CCOMn in ape poluate 4 Lucrări individuale  

4. Determinarea clorurilor si salinităţii apelor 4 Lucrări individuale  

5. Determinarea oxigenului dizolvat în apă 4 Lucrări individuale  

6. Verificarea cunostintelor 2 Lucrări individuale  

 

Bibliografie 
[1] Chirila E., Draghici C., Poluarea şi analiza poluanţilor din produse alimentare şi din mediu, Ovidius University Press, 

2013 

[2] Chirilă E., Dobrinaş S., Metode chimice de analiză cantitativă, Ovidius University Press, 2011 

[3] Chirilă E., Dobrinaş S., Metode chimice de analiză cantitativă. Aplicaţii, Ovidius University Press, 2011Colbeck I, C. 

Draghici, D. Perniu (eds) Pollution and environmental monitoring, Ed. Academiei, 2004 

[4] Chirila E., C.Draghici, Analiza poluantilor. I Controlul calitatii apelor, Ed. Univ. Transilvania Brasov, 2003 



[5] Chirilă E., Chimie analitică. Aplicaţii. Ovidius. University Press, 2002 

[6] Coman Gh, C. Draghici (Eds) Pollutants and their impact on human body, Ed. Univ. Transilvania Brasov, 2004. 

[7] Dobrinas S., Draghici C., Chirila E., Metode analitice de separare, Ovidius University Press, 2008 

[8] Mănescu S, Cucu M, Diaconescu M.L., Chimia Sanitară a Mediului, vol I şi II, Ed. Medicală, 1994 

[9] Skoog A. D., West D. M., Holler F.J., Analytical Chemistry, Seventh Edition, Saunders College Publishing, 1996. 

[10] Skoog A.D., Holler F.J, Nieman T.A., Principles of Instrumental Analysis, Fifth Edition, Saunders Golden Sunburst 

Series, 1998. 

 

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si 

angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost elaborat in conformitate cu cerinţele institutelor de cercetare, agenţiilor de protecţia mediului, 

firmelor particulare care au drept obiective studii de dezvoltare durabila atat din perspectiva abordarii ecologice, cat si a 

celei sociale si economice, ori de evaluare a impactului antropic: analist de mediu (244203); asistent de cercetare în ecologie 

şi protecţia mediului (254112); cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111), agenţiilor de protecţia mediului 

(252207); şi din alte instituiţii care permit încadrare următorilor specialişti: 221113 – consilier ecolog, 22114 – expert 

ecolog, 242318 – inspector de specialitate protecţia mediului, 221116 – referent de specialitate ecolog,. 

 

 

 

10. Evaluare 

 

10.1 Tip  

activitate 

10.2 Criterii  

de evaluare 

10.3 Metode de evaluare 10.4 Pondere  

din nota finală 

Aplicaţii 

(seminar, 

laborator, 

proiect 

etc.) 

Realizarea obligatorie a 

tuturor lucrarilor practice 

de laborator; prezentarea 

caietului de laborator cu 

interpretarea si calculul 

rezultatelor. 

 

Discutarea datelor analitice obtinute in urma 

analizei unei surse de poluare a apelor. 

 

 

 

100% 

 

10.5. Standard minim de performanţă 
 

Interpretarea datelor obtinute in urma caracterizarii analitice a unei surse de poluare a apelor si evaluarea impactului 

acesteia asupra emisarului. 

 
Data completarii   Semnatura titularului de curs   Semnatura titularului de seminar 

9 sept 2013     

 

 

Data avizarii in Departament           Semnatura Director de departament 

.........................................     Conf. Dr. Irina Moise 

 

 

 


