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Studentul se va familiariza cu noțiuni privind: sistemele cristalografice şi formele de cristal; clasificarea optică
a mineralelor; polarizarea luminii, viteza de propagare a luminii în minerale, interacţiunea luminii cu
mineralele, principalele proprietăți optice cu ajutorul cărora pot fi identificate mineralele
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Definirea principiilor şi legilor pe care se sprijină Cristalografia și Mineralogia optică (C1.1). Identificarea si
aprofundarea procedeelor, conceptelor şi fenomenelor care stau la baza cristalografiei (cristalogeneză,
habitusul cristalelor, grupe spațiale etc.) și a microscopiei în lumină plan-polarizată, ca instrument în
determinările proprietăților optice ale mineralelor (C3.1). Explicarea principiului de funcționare al
microscopului petrografic, ca instrument de identificare a proprietăților optice ale mineralelor, respectiv de
identificarea a termenilor mineralogici și a asociațiilor/paragenezelor de minerale (C3.2).
Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, în vederea acumulării cunoștințelor de cristalografie
și de mineralogie optică, respectiv în vederea utilizării acestor cunoștințe în cadrul disciplinelor ulterioare,
bazate pe cunoștințele achiziționate (mineralogie descriptivă, mineralogeneză, petrografie magmatică,
metamorfică, sedimentară, geologia zăcămintelor de minereuri) (CT1).
Definiţia cristalului, legile de bază ale cristalografiei geometrice; Introducere în operaţiile de simetrie; clasele
de cristale; Morfologia cristalelor, simetria cristalelor, axele cristalografice; Raportul axial, parametrii Weis,
indicii Miller; Forma cristalului, zone, habitusul cristalelor; Proiecţii cristalografice; Grupe spaţiale, macle.
Proprietăţile luminii; lumina polarizată. Viteza de propagare a luminii în cristale. Interacţiunea luminii cu
cristalele. Clivajul, maclarea.
(1) Idriceanu, Tr. (1974) - Cristalografie (2 volume). Universitatea “Al. I. Cuza" Iasi; (2) Petreuş, I. (1986) –
Cristalografie morfologică şi structurală. Vol.I, Inst. Politehnic „Gh.Asachi” din Iaşi, Facultatea de Mecanică;
(3) Putnis, A. (1993). Introduction to Mineral Sciences (cap. 1-7). Cambridge University Press, Cambridge;
(4) Macaleţ, V. (1996). Cristalografie şi Mineralogie. Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti.
Operaţii şi elemente de simetrie la modele de cristal; Metode de studiu şi descriere a poliedrelor cristaline;
Axe cristalografice şi introducere în flormele de cristal; Descrierea celor 32 de clase de simetrie; Indicii Miller
ai feţelor de cristal; Proiecţia steriografică a feţelor de cristal; Macle – modele de laborator.
Proprietăți cu nicolii paraleli (culoarea mineralelor, conturul mineralelor, clivajul mineralelor). Proprietăți cu
nicolii încrucișați (indicii de refracţie şi birefringenţa, izotropie/anizotropie, cristale uniaxe/biaxe). Proprietăți
ale mineralelor în lumină convergentă.
(1) Petreuş, I. (1986) – Cristalografie morfologică şi structurală. Vol.I, Inst. Politehnic „Gh.Asachi” din Iaşi,
Facultatea de Mecanică; (2) MacKenzie, W.S., Adams A.E. (1998). A Colour atlas of Rocks and Minerals in
Thin Section. Manson Publishing, Londra.
Prelegeri, dezbateri, problematizare, lucrul cu formele cristalografice (cristalografie) și cu microscopul
petrografic (mineralogie optică)

EVALUARE

metodele
forme
ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale

standardele
minime de
performanță****

Evaluare continuă + Colocviu LP + Evaluarea cunoștințelor teoretice
Evaluare teorie; Evaluare activitate lucrări practice; Colocviu lucrări practice
Notă evaluare teorie × 0.4 + 0.6 Evaluare continuă [Notă activitate LP × 0.3 + Notă
colocviu LP × 0.3]
Identificarea elementelor geometrice ale cristalului; Identificarea axelor de simetrie de
rotaţie, ale planelor de simetrie și ale centrelor de simetrie ale formelor cristalografice;
Determinarea indicilor unei axe de zonă, cu ajutorul indicilor Miller; Determinarea indicilor
unei feţe (hkl), cu ajutorul indicilor a două zone.
Cunoașterea proprietăților optice ale mineralelor în lumină polarizată, cu 1 nicol.
Cunoașterea proprietăților optice ale mineralelor în lumină polarizată, cu 2 nicoli.
Stabilirea caracterului uniax/biax al mineralelor. Stabilirea semnului optic al mineralelor.

* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz
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