FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Analiza şi Ingineria Mediului
Calitatea Mediului şi Surse Energetice
Master
Studii aprofundate-Stiinţa Mediului

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

RADIAŢI SI RADIOZOTOPI. DOZIMETRIE ŞI
RADIOPROTECŢIE
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conferentiar Dr. Gabor (Timar) Alida Iulia
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conferentiar Dr. Gabor (Timar) Alida Iulia
2.4 Anul de studiu I/ 2.5 Semestrul II (IV) 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB
II
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 Din care: 3.2 curs
2 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
30
3.8 Total ore pe semestru
72
3.9 Numărul de credite
6

1
14
ore
10
10
10
3
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
--------------------------------------------------------------------------------4.2 de competenţe
--------------------------------------------------------------------------------5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului




Sală de curs cu tablă şi videoproiector
Sală de seminar cu tablă, sală de laborator

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Familiarizarea cu normele de radioprotecţe actuale.
- Dezvoltarea competentelor necesare interpretării unui raport de mediu care prezintă
măsurători ale radioactivităţi ambientale.
- Abilităţi de a putea aborda cercetări de orientare în literatura de specialitate.
- Dezvoltarea deprinderilor experimentale în vederea realizării unor lucrări de cercetare.
Dezvoltarea abilităţii de a utiliza cunoştinţele dobândite în aplicaţii practice şi
capacitatea de rezolvare a unor probleme punctuale.
- Dezvoltarea unui raţionamet critic, bazat pe efectuarea ş interpretarea unor analize
cantitative.
- Capacitate de analiză ş sinteză, bazată pe metode riguroase, adecvată în situaţi de
decizie complexe legate de probleme de mediu.
- Competenţa de a evalua în mod responsabil ş critic informaţiile din media.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

transversale

Competenţe

-

7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

-

-

-

Dobândirea de noţuni de bază în ceea ce priveşe: radioactivitatea
naturală şi artificială, normele de radioprotecţie actuale, poluarea
radioactivă şi de evaluare a riscurilor asociate.
Cunoaşterea principalelor componente ale radioactivităţii naturale şi
artificiale a mediului. Dobândirea de cunoştinţe legate de aplicaţiile
radiatiilor nucleare şi a fenomenului de dezintegrare radioactivă.
Dobândirea de noţiuni legate de principalele aspecte ale interacţiunii
dintre radiaţiile ionizante şi organismele vii şi a transportului
radionuclizilor în ecosisteme.
Achiziţia noţiunilor de bază legate de poluarea cu elemente
radioactive şi dozimetrie cu importanţă şi relevanţă majoră în
evaluarea riscurilor asupra calităţii mediului şi sănătăţii populaţie.
Familiarizarea cu normele de radioprotecţie actuale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni asupra fenomenului de
radioactivitate. Mecanismul
dezintegrărilor radioactive. Legea
transmutaţiei radioactive. Legea
dezintegrării radioactive. Timpul de
înjumătăţire. Viaţa medie a unei surse
radioactive. Activitatea surselor
radioactive. Legea acumulării radioactive.
Serii radioactive. Cinetica dezintegrărilor
succesive.
Interacţiunea radiaţiilor cu materia.

Radioactivitatea naturală, Zone cu
radioactivitate naturală crescută -NORM.
Zone cu radioactivitate naturală crescută
datorită unor procese tehnologice –
TENORM. Radioactivitatea artificială a
mediului.
Riscuri şi hazarduri nucleare. Surse de
iradiere internă și externă.
Dozimetria radiaţiilor ionizante.
Efectele biologice ale radiaţiilor
ionizante.

Metode de predare
Prelegere participativă, dialogul,
expunerea, demonstraţia

Observaţii
4 ore

Prelegere participativă, dialogul,
expunerea, demonstraţia.
Prelegere participativă, dialogul,
expunerea, demonstraţia

2 ore

Prelegere participativă, dialogul,
expunerea, demonstraţia
Prelegere participativă, dialogul,
expunerea, demonstraţia

2 ore

Prelegere participativă, dialogul,
expunerea.

2 ore

2 ore

2 ore

Efecte stocastice şi studii epidemiologice. Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
Abordarea ICRP –coeficienţi de risc.
expunerea, demonstraţia.
Norme de securitate radiologica.
Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
Organizatii care stabilesc standarde de
expunerea.
protectie radiologica.
Norme de protecţie specifice expuşilor
Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
profesional.
expunerea.
Expunerea medicala radiodiagnostic,
Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
radioterapie şi medicină nucleră.
expunerea.
Norme de protecţie specifice publicului.
Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
Expunerea existenta şi expunerea
expunerea.
planificata.
Radonul şi cancerul pulmonar. Istoric,
Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
studii pe mineri şi studii epidemiologice
expunerea
recente pe populaţie.
Abordari actuale în radioprotecţie –
Prelegere participativă, dialogul,
2 ore
prespectiva ecocentrică. Evaluarea
expunerea
riscurilor ecologice în urma contaminării
radioactive.
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8.2 Seminar / laborator
Metode de
Observaţii
predare
Legea transmutaţiei radioactive. Legea dezintegrării radioactive.
Rezolvarea de
2 ore
Timpul de înjumătăţire. Viaţa medie a unei surse radioactive.
exerciţii
Activitatea surselor radioactive. Legea acumulării radioactive.
Serii radioactive. Cinetica dezintegrărilor succesive.
Legea transmutaţiei radioactive. Legea dezintegrării radioactive.
Rezolvarea de
2 ore
Timpul de înjumătăţire. Viaţa medie a unei surse radioactive.
exerciţii
Activitatea surselor radioactive. Legea acumulării radioactive.
Serii radioactive. Cinetica dezintegrărilor succesive.
Precizia diferitelor tehnici dozimetrice. Metode de cuatificare a
Rezolvarea de
2 ore
erorilor. Cerinţe impuse preciziei diferitelor sisteme dozimetrice.
exerciţii
Dezbaterea,
Dialogul,

Dozimetrie pasivă cu corp solid.
Dozimetrie pasivă cu corp solid.
Studiile epidemilogice privind supravieţuitorii de la Hiroshima şi
Nagasaki. Studii epidemiologice asupra expuşilor în urma
accidetului de la Cernobîl.
Studii epidemilogice referitoare la expunerea la radon.
Modele specifice de transport şi incorporare a unor radioizotopi
(Sr-90, Cs-137, Pu-239, I-131).
Determinări de Cs-137 in probe de mediul.

Argumentaţia.
Activitate
practică în
laborator
Activitate
practică în
laborator
Studiu de caz

2 ore

2 ore

1 ora

Studiu de caz

1 ora

Studiu de caz

1 ora

Activitate
practică în
laborator

1 ora

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Structura conţinutul disciplinei a fost realizată în urma studierii monografiilor recente din domeniu şi
in urma consultării programelor unor şi notiţelor disponibile din cadrul unor instituţii recunoscute din
domeniu, care au programe similare, cum ar fi:
http://www.gla.ac.uk/services/radiationprotection/radiationprotectioncourse/coursenotes/
http://healthphysics.georgetown.edu/HP%20courses.html
http://berkeley.edu/
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TCS-18_web.pdf
http://www.epa.gov/rpdweb00/topics.html
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health-safety/radiation-protection/training/courselist/radiation-protection
 Cunoştinţele şi abilităţile practice dobâdite în urma acestui curs constituie o bază solidă pentru o
posibilă integrare a viitorilor absolvenşi ca specialişti de mediu în cadrul celor 37 de staţii ale Reţelei
Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) din cadrul Agenţiilor pentru
Protecţia Mediului.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Înţelegerea noţiunilor prezentate în cadrul
cursului

10.2 metode 10.3 Pondere
de evaluare
din nota finală
Examen scris
3,0 p

Rezolvarea unor exerciţii
Colocviu
1,0 p
Implicare în munca de laborator
Prezentarea unui proiect individual
Colocviu
5,0 p
10.6 Standard minim de performanţă
 Obținerea notei cinci. Prezenţa activă la semiar şi prezentarea proiectului.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
10.5 Seminar/laborator

9 mai 2018

Conferentiar Dr. Gabor Alida

Conferentiar Dr. Gabor Alida

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

...........................................

Conf. Dr. Mihaiescu Radu

