
 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de invatamant superior UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANŢA 

1.2 Facultatea Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole/  

1.3 Departamentul Biologie-Ecologie-Geografie 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale mediului    

1.5Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Analiza si Evaluarea Impactului de  Mediu 

 

2. Date despre disciplina 

2.1Denumirea disciplinei Practica de specialitate 
2.2 Titularul activitatilor de curs Conf.univ.dr. Lucica Tofan 

2.3 Titularul activitatilor de seminar Conf.univ.dr. Lucica Tofan 

2.4 Anul de studiu - II 2.5 Semestrul : I  2.6 Tipul de evaluare – C3 2.7 Regimul disciplinei - DI  

 
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. lucrari practice 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5. curs - 3.6. lucrari practice 28 

Distribuţia fondului de timp/ saptamana:  ore: 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  0,25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 0,25 

Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0,25 

Tutorial 0,25 

Examinări - 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore de studiu individual/ saptamana 1 

3.9. Total ore pe semestru 28  (2 ore x 14 saptamani) 

3.10. Numărul de credite 3 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum * 

4.2 de competente * 

 

s. Conditii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfasurare a cursului * 

5.2 de desfasurare a seminarului/laboratorului * 

 

6. Competente specifice acumulate 
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e  C2. Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.  

 C3. Aplicarea recomandărilor Agendei 21, utilizarea instumentelor şi aplicarea metodologiilor  pentru 

evaluarea, expertiza şi monitorizarea sistemelor ecologice din zona costieră.  

 C4. Prelucrarea datelor şi identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice 

corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de programe privind protejarea acestora.  

 C5.  Analiza rezultatelor ȋn baza ipotezelor şi obiectivelor stabilite; interpretarea rezultatelor ȋn vederea 
caracterizării siatemelor şi a proceselor dinamice din zona costieră 

 C6. Analiza datelor şi comunicarea  informaţiilor din domeniu în formele şi cadrul legislativ specific 

domeniului Mediu. 
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  CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere 

personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională.  

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierahice.  

 CT3. 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 (reiesind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea in cadrul unor activitati practice a metodelor si 

tehnicilor de determinare a starii de calitate a ecosistemelor 

acvatice  

7.2 Obiectivele specifice - determinarea unor parametrii de calitate ai mediului acvatic in 

zona litorala a Marii Negre: lacurile paramarine si zona marina de 

mica adancime; 

- colectarea si analiza probelor de mediu; 

- aplicarea unor metode fizico-chimice si biologice; 

- aplicarea tehnologiei GIS in localizarea pe harta si reprezentarea 
statiilor luate in studiu; 

- elaborarea unui raport stiintific privind impactul antropic asupra 

zonei luate in studiu 

 

8. Continuturi 

Semestrul I. 

1. Introducere: prezentarea temelor de studiu ( 2 ) 

2. Prezentarea metodelor de lucru (2) 

3. Calibrarea sondei multiparametrice (2) 

4. Deplasare pe teren : fizarea statiilor de lucru la lacul Tabacarie 

(statia 1) (2) 

5. Analize fizico-chimice a probelor St.1 (2) 

6. Deplasare pe teren ( statia 2) (2) 
7. Analize fizico-chimice a probelor St.2 (2) 

8. Deplasare pe teren ( statia 3) (2) 

9. Analize fizico-chimice a probelor St.3 (2) 

10. Deplasare pe teren ( statia 4) (2) 

11. Analize fizico-chimice a probelor St.4 (2) 

12. Deplasare pe teren ( statia 5) (2) 

13. Analize fizico-chimice a probelor St.5 (2) 

14. Prelucrarea rezultatelor obtinute in semestrul I de catre grupele 

de studenti (2) 

 

Semestrul II. 

1. Elaborarea unui index de dezvoltare a tarmului lacului 
Tabacaria, stabilirea grupelor de lucru si a indicatorilor 

monitorizati: surse de poluare, grad de acoperire cu vegetatie, etc. 

(2) 

2. Utilizarea GIS in stabilirea statiilor si reprezentarea pe 

harta a parametrilor calitativi ( concentratia principali nutrienti N si 

P (2) 

3. Deplasari in teren in zona de studiu, pe statii, completarea 

fiselor de observatie, statia 1.(2) 

4. Deplasari in teren in zona de studiu, pe statii, completarea 

fiselor de observatie,  

statia 2.(2) 
5. Deplasari in teren in zona de studiu, pe statii, completarea 

fiselor de observatie, statia 3.(2) 

Metode de predare 

- Alegerea si folosirea 

strategiilor se va face 

in functie de 

obiectivele stabilite , 

de continutul acestora 

, de nivelul de 

dezvoltare 
intelectuala a 

studentilor , de 

conditiile concrete  in 

care se desfasoara 

activitatea didactica. 

- Se va realiza 

colaborarea dintre 

profesor si studenti in 

vederea predarii si 

insusirii unui volum 

de cunostinte, 

formarii unor 
priceperi si 

deprinderi de munca 

practica si a unor 

capacitati 

intelectuale. 

- Prelegerea; 

- Conversatia 

interactiva; 

- Problematizarea.  

- Utilizarea 

tehnologiilor 
didactice pentru 

efectuarea lucrarilor 

Observatii 

Deplasare in teren 

Analize in laborator 

Utilizarea mijloacelor 

audio-video, tabla, 

internet, etc. 



6. Deplasari in teren in zona de studiu, pe statii, completarea 

fiselor de observatie, statia 4.(2) 

7. Deplasari in teren in zona de studiu, pe statii, completarea 

fiselor de observatie, statia 5.(2) 

8. Centralizarea datelor din fisele de observatie si in 

troducerea lor intr-o baza de date (2) 

9. Centralizarea datelor din fisele de observatie si in 

troducerea lor intr-o baza de date (2) 

10. Centralizarea datelor din fisele de observatie si in 

troducerea lor intr-o baza de date (2) 
11. Corelarea datelor de calitate a apei cu observatiile fiselor 

de determinare a indexului de dezvoltare a tarmului (2) 

12. Corelarea datelor de calitate a apei cu observatiile fiselor 

de determinare a indexului de dezvoltare a tarmului . Reprezentarea 

lor in GIS (2) 

13. Corelarea datelor de calitate a apei cu observatiile fiselor 

de determinare a indexului de dezvoltare a tarmului . Reprezentarea 

lor in GIS (2) 

14. Prezentarea rezultatelor proiectului de catre studenti 

 

practice in teren si in 

laborator 

Bibliografie: 

- Traducere Manual de calibrare a sondei multiparametrice si a 
aparaturii de laborator ( Tofan L., 2010) 

- Bishop L. Paul, 2000 – “Pollution prevention: fundamentals and 

Practice”, McGraw Hill Higher Education Press, 699 pg. 

- Hart J., Holdren C., Schneider R., Shirley C., 1997- “ Toxics A to 

Z”, Univ. California Press, 479 pg. 

- Tofan Lucica, 2004- Poluarea mediului, Ovidius Univ. Press. 

 

   

 

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

angajatori din domeniul aferent programului 

- elaborarea unor studii de impact, rapoarte stiintifice, audit de mediu 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Lucrari paractice - parcurgerea tematicii anuntate la 

inceputul semestrului, pe baza 

bibliografiei anuntate 
 

colocviu 70% 

  

- parcurgerea tematicii anuntate la 

inceputul semestrului 

- evaluarea raspunsurilor in 

cadrul dezbaterilor 

10% 

- prezentarea referatelor 

individuale 

Notarea la prezentarea lor in 

ppt. 

20% 

10.6 Standard minim 

de performanta 

 Obtinerea notei 5  50% a conditiilor impuse 

pentru fiecare activitate luata 

separat 

* 

 

 

Data completarii   Semnatura titularului de curs   Semnatura titularului de semnar 

4 09.2013      Conf. univ. Dr. Lucica Tofan 

 

Data avizarii in catedra     Director de departament, 

                                                 Conf. Univ. Dr. Ing. Irina Moise 
.........................................     ............................................. 


