
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

1.3 Departamentul Știința Mediului 

1.4 Domeniul de studii Știința Mediului 

1.5 Ciclul de studii Ciclul 2 Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Gestiunea și Protecția Mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza, evaluarea și protecția mediului biotic 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Alexandru Bădărău 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Alexandru Bădărău 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 10 

Examinări  10 

Alte activităţi: Aplicaţii practice la teren 4 

3.7 Total ore studiu individual 78 

3.8 Total ore pe semestru 140 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea unor cursuri în domeniul ecologiei sau conservării biodiversității. 

Studenții care nu au un fond preexistent în acest sens, vor parcurge 

bibliografia minimală de la cursul Biogeografie și Conservarea Biodiversității, 

nivel licență/ 

4.2 de competenţe  Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o 

parcurgere graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor 

anterior studiate.  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Dobândirea noțiunilor de bază pentru analiza, monitorizarea și conservarea componentelor 

mediului biotic. 

 Utilizarea metodelor de teledectecție în analiza, evaluarea și protecția mediului biotic. 

 Abilitatatea necesară redactării unei lucrări ştiinţifice în domeniul analizei componentelor 

mediului biotic 

  Deprinderea de a folosi metode de investigare în teren a factorilor biotici de mediu 
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 Formarea deprinderilor de a interpreta și analiza procesele și fenomenele biologice și ecologice 

integrat și holistic; 

 Formarea deprinderilor de studiu pe teren ale componentelor biotice de mediu.  

 Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în domeniul analizei componentelor biotice ale mediului 

și modalitățile de reprezentare a rezultatelor studiilor. 

 Formarea abilităţilor necesare cooperării multidisciplinare, comunicării şi edificării de relaţii 

parteneriale fundamentate pe aplicarea cunoştinţelor însuşite şi dezvoltarea raţionamentelor 

ştiinţifice transdisciplinare. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală dotată cu calculatoare, videoproiector și tablă precum și cu 

software (Quantum GIS, ENVI 5.1, ImgTools) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cercetarea şi investigaţia ştiinţifică şi tehnică, cu aplicabilitate 

ecologică 

 Crearea deprinderilor de a sesiza aspectele importante legate de 

componentele biotice ale mediului şi de a le integra în hărți tematice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Capabilitatea de a utiliza pachetele software (foarte variate la ora 

actuală) pentru analiza componentelor biotice ale mediului 

 Capabilitatea de a investiga integrat starea de conservare și impactul 

antropic asupra componentei biotice a mediului. 

 Capabilitatea de a elabora studii integrate de cartografiere, evaluare a 

stării de conservare și monitorizarea a speciilor și ecosistemelor. 

 Dobândirea de cunoștințe privind realizarea, evaluarea și participarea 

la proiectele de conservare biologică. 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Analiza, evaluarea și protecția mediului biotic – 
concepte de bază 

Prelegere, 

Conversaţie euristică 

2 ore 

Tehnici de analiză a mediului biotic Prelegere, 

Conversaţie euristică 

2 ore 

Tehnici de analiză a mediului biotic (continuare) Prelegere, 

Brainstorming 

2 ore 

Evaluarea stării de conservare a mediului biotic Prelegere, 

Conversaţie euristică 

2 ore 

Impactul antropic asupra mediului biotic Prelegere, 

Brainstorming, 

Argumentare 

2 ore 

Cartografierea, evaluarea și monitorizarea speciilor 
rare 

Prelegere,  

Brainstorming 

2 ore 

Cartografierea, evaluarea și monitorizarea 
ecosistemelor 

Prelegere, 

Conversaţie euristică 

2 ore 

Specii invazive Prelegere,  

Brainstorming 

2 ore 

Speciile patogene ca și componente ale mediului 
biotic 

Prelegere, 

Conversaţie euristică 

Brainstorming 

2 ore 

GIS și teledetecție în analiza, evaluarea și protecția 
mediului biotic. 

Prelegere 2 ore 

Protejarea componentei biotice a mediului la nivelul 
UE 

Prelegere, 2 ore 

Protejarea componentei biotice a mediului la nivel 
mondial 

Prelegere  2 ore 

Sisteme politico – economice și conservarea 
biodiversității 

Brainstorming 2 ore 

Sisteme politico -economice și conservarea 

biodiversității (continuare)  

Prelegere, 

Argumentare 

2 ore 

 Cunoaşterea locurilor şi tipurilor de documentare, precum şi a 

surselor; 

 Cunoașterea conceptului de analiză spațială și utilizarea diferitelor 

unele de geoprocesare în conservarea biologică 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Tehnici de analiza e mediului biotic - prezentare seminar 2 ore 

Specii rare – protejarea acestora seminar 2 ore 

Conceptul de metapopulatie seminar 2 ore 

Metacomunitati si ecosisteme seminar 2 ore 

Conservarea ecosistemelor seminar 2 ore 

GIS si teledetectie in conservarea, evaluarea starii de 
conservare si monitorizarea ecosistemelor 

seminar 2 ore 

Specii invazive seminar 2 ore 

Degradarea componentelor biotice ale mediului prin 
supraexploatare 

seminar 2 ore 

Sisteme de protectie a componentelor biotice ale mediului seminar 6 ore 

Analiza complexa a ecosistemelor.  seminar 2 ore 

Structurarea și evaluarea studiilor de protecție ale seminar 2 ore 



componentelor biotice ale mediului. 

Exerciţiu individual pentru fiecare student pe o temă 
furniztă de către cadrul didactic 

seminar 2 ore 

Sisteme economico - politice și conservare biologică seminar 2 ore 

Sistemul economic – politic din România și conservarea 
biologică.  

seminar 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate; 

 Disciplina fiind nou introdusă în acest an universitar, opiniile managerilor de proiecte în domeniul conservării 

biodiversității, practic cei mai importanți angajatori ai specialiștilor în conservarea biodiversității din România, 

au o opinie favorabilă în acest sens. 

 



 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Însuşirea cunoştinţelor noi Examen scris 40% 

Capacitatea de a opera cu 

noiile cunoştinţe 

  

10.5 Seminar/laborator Realizarea de aplicaţii 

practice 

Colocviu calculator 60% 

Capacitatea de luare a 

deciziilor 

  

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea principalelor principii ale conservării componentelor biotice ale mediului 

 Cunoaşterea prinicipalelor tehnici de investigare ale componentelor biotice ale mediului 

 Cunoaşterea sistemelor economice și politice și a efectelor acestora asupra conservării biodiversității 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

20.09.2016                   ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


