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1 - MINERALOGIE; 2 - PETROLOGIE 3 - GEOCHIMIE 4 - HIDROGEOCHIMIE

• Cunoaşterea proceselor hidrogeochimice din cadrul zonelor continentale;
• Evoluţia chimismului apelor naturale;
• Bilanţuri hidrogeochimice.
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1. Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare în geochimie și rezolvarea de probleme privind
geochimia apelor continentale
2. Elaborarea de rapoarte şi prezentări pe o problematică dată, construirea de argumente logice şi
coerente asupra tematicii studiate şi susţinerea acestora în faţa unui public avizat
3. Capacitatea de a conduce un grup de studii geochimice și de a comunica în diverse contexte
1. Capacitatea de a utiliza/efectua/interpreta aparatura specifică cu caracter geochimic
(spectrometrie IR, UV-VIS, Raman, fluorescență de raze X și de absorbție atomică)
2. Aplicarea creativă a metodelor de cercetare privind geochimia apelor continentale
3. Capacitatea de a proiecta și conduce studii privind geochimia mediului
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Noţiuni generale: clasificarea apelor după geneză, chimism, localizare;
Geochimia rezervoarelor hidrogeochimice continentale;
Chimismul precipitaţiilor;
Evoluţia chimismului apelor naturale, sursele şi intensitatea contaminării lor;
Procese hidrogeochimice la nivelul solului;
Procese hidrogeochimice în diverse tipuri de roci;
Procese hidrogeochimice în sistemele fluviale (inclusiv estuare);
Procese hidrogeochimice în lacuri;
Bilanţuri hidrogeochimice.
Drever J.I.(1997) - The geochemistry of natural waters. Prentice Hall, New Jersey.
Fetter C.W. (1994) – Applied hidrogeology Macmillan College Pub. Co., New York
Fetter C.W. (1999) – Contaminant hidrogeology Prentice Hall, New Jersey.
Horst D., Schulz M.Z. (2000) – Marine Geochemistry, Springer, Berlin
Popa Gh. (2002) – Hidrogeochimie. Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” – Iaşi
Popescu Rodica (2000) - Hidrogeochimie. Ed. Univ. din Bucureşti.
Efectuarea unor bilanţuri hidrogeochimice (studiu de caz);
• Aprecierea domeniului de valorificare al apei din zǎcǎmântul studiat
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Drever J.I.(1997) - The geochemistry of natural waters. Prentice Hall, New Jersey.
Fetter C.W. (1999) – Contaminant hidrogeology Prentice Hall, New Jersey.
Popa Gh. (2002) – Hidrogeochimie. Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” – Iaşi
www.swstechnology.com/groundwater-software/water.../aquachem
Data Management Software

- AquaChem/Water Quality Analysis and

• Conferinţe cu proiecţii (Power Point);
• La lucrările practice, fiecare student primeşte la începutul semestrului informaţiile ştiinţifice
referitoare la un zǎcǎmânt acvifer, informaţii pe care le va prelucra(analizele chimice), va întocmi
bilanţuri hidrogeochimice şi le va interpreta.
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Evaluarea continuǎ şi la sfârsitul semestrului
• Studentul este notat la fiecare şedinţă de laborator
• Cu aceste note parţiale se calculează media (A) ce reprezintă evaluarea activităţii
la lucrările practice pe semestru;
• La sfârşitul semestrului studentul susţine un examen scris din ceea ce s-a predat
la curs ( nota B).
•
•
•
•

Nota finală (NF) se calculează ca medie ponderată:
Activitatea practică (A=30%);
Rezultatul examenului (B=70%);
NF = 0.30A + 0.70B

Realizarea unei lucrări/ unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice
rolului într-o echipă pluridisciplinară.

* 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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