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Mineralogie; Petrologie (magmatică, metamorfică, sedimentară); Metalogenie 1-2; Geochimie;
Hidrogeochimie; Biogeochimie

Acumularea de către studenţi a cunoştinţelor privind: Factorii alterării supergene; Procesele de alterare
supergenă; Produsele alterării supergene; Metodele de investigare utilizate în studiul alterării supergene a
rocilor; Studii experimentale; Evoluția rocilor magmatice și metamorfice în condiții climatice temperate.
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Selectarea critică a informațiilor oferite de bibliografia de specialitate, în vederea identificării conceptelor și
metodelor de investigare utile pentru domeniul alterării supergene a rocilor (C5.1). Realizarea unei
metodologii de lucru care să permită parcurgerea tuturor etapelor necesare unei investigări complete
(realizarea de măsurători/analize, prelucrare date, interpretare, realizarea de modele numerice, concluzii) a
produșilor alterării supergene (C4.3). Utilizarea instrumentelor din domenii conexe (geomorfologie,
climatologie, hidrologie etc.) pentru validarea unui ansamblu de factori, procese și produși asociate
fenomenelor de alterare supergenă (C2.4).
Dezvoltarea interesului pentru documentarea din literatura de specialitate națională şi internațională,
participarea la cursuri specializate, conferințe, simpozioane, etc. pentru dezvoltarea profesională şi personală
continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice (CT3).
1. Factorii alterării supergene
2. Procesele de alterare supergenă (alterarea fizică, alterarea chimică, alterarea generată de activitatea
organismelor)
3. Produsele alterării supergene
4. Metodele de investigare utilizate în studiul alterării supergene a rocilor
5. Studii experimentale
6. Evoluţia unor roci magmatice şi metamorfice în condiţii de climă temperată
7. Evoluţia zăcămintelor de minereuri în condiţii supergene
8. Influenţa proceselor de alterare supergenă asupra unor componente de mediu (ape, soluri, sedimente,
atmosferă)
(1) Bland, W., Rolls, D. (1998). Weathering. An Introduction to the scientific principles. Arnold, Londra; (2)
Pacquet, H. (1997). Soils and sediments. Springer, Berlin; (3) Parker, A., Rae, J. E. (1998). Environmental
interactions of clays. Springer, Berlin. (4) Stumbea, D. (2007). Geologia zăcămintelor de minereuri. Casa Ed.
„Demiurg”, Iaşi.
1. Identificarea texturilor asociaţiilor de minerale formate prin procese supergene
2. Identificarea asociaţiilor de minerale formate prin procese supergene
3. Identificarea caracteristicilor chimice ale asociaţiilor de minerale formate prin procese supergene: Bilanţuri
geochimice la nivelul elementelor majore; Bilanţuri geochimice la nivelul elementelor minore; Procese
geochimice la interfaţa solid/soluţie; Determinarea ratei de solubilizare a mineralelor în condiţii supergene
4. Studii experimentale

BIBLIOGRAFIE
(SELECTIVĂ)

Fairbridge, R.W. (1972).The Encyclopedia of Geochemistry and Environmental Sciences. Van Nostrand
Reinhold, New York.
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Prelegeri, dezbateri, problematizare
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formelor de
evaluare în
formula notei
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minime de
performanță****

Evaluare continuă + Evaluarea cunoștințelor teoretice/7 săptămâni
Evaluare teorie 1; Evaluare teorie 2; Activitate lucrări practice; Referat
[(Notă evaluare teorie 1 + Notă evaluare teorie 2)/2] × 0.3 + Notă activitate LP × 0.4 +
Notă referat × 0.3
Cunoașterea factorilor, proceselor și produșilor cei mai comuni ai alterării supergene a
rocilor și minereurilor. Pelucrarea datelor analitice și interpretarea semnificației în
contextul identificării factorilor și proceselor angrenate în alterarea supergenă a rocilor.
Caracterizarea produșilor generați de alterarea supergenă.
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