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OBIECTIVE*

Iniţierea studenţilor în studiul complex al Pământului pornind de la stadiul pregeologic şi continuând cu toate
procesele geologice interne şi externe care l-au afectat ulterior de-a lungul timpului geologic.

COMPETENȚE
PROFESIONALE**

Selectarea unor cunoştinţe de bază din domenii complementare (Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Topografie) pentru
facilitarea realizării conexiunilor necesare programului de studii Geochimie (C2.1.). Explicarea unui concept/fenomen al
programului de studii Geochimie folosind instrumentele domeniilor conexe (Fizică, Chimie, Biologie, Matematică,
Topografie) (C2.2.). Rezolvarea adecvată a unei situaţii tipice programului de studii Geochimie pe baza cunoştinţelor
adecvate din cadrul disciplinelor conexe (C2.3.). Folosirea instrumentelor din domenii conexe pentru validarea unui
fenomen, proces sau concept al programului de studii Geochimie (C.2.4.).
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (tratate,
manuale, portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line, legislaţie de mediu, etc.) atât in
limba română cât şi în limba engleză.
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Metode de cercetare în Geologia fizică
Pământul ca planetă şi poziţia sa în Univers
Constituţia internă şi proprietăţile fizice ale Pământului
Constituţia generală a crustei şi relieful Pământului
Fenomene plutonice şi vulcanice
Fenomene seismice
Fenomene metamorfice
Teoria tectonicii plăcilor
Acţiunea geodinamică a atmosferei
Acţiunea geodinamică a hidrosferei
Biosfera – agent geologic
Diageneza, alterarea şi ablaţia geologică
Faciesuri geologice
Elemente de geocronologie. Vârste relative şi absolute în geologie. Evoluţia generală a litosferei
în timp geologic.
Jeanreanud P., Simionescu T. (1982, 1985). Geologie generală. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, vol. I, II, Iaşi,
vol. I, 230 p.; vol II, 178 p.
Lăzărescu V. (1980). Geologie fizică. Ed. Tehnică, Bucureşti, 512 p..
Olaru L., Ionesi V., Ţabără D. (2004, 2008). Geologie fizică. Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 468 p.
Recunoaşterea macroscopică a principalelor minerale şi roci magmatice, metamorfice şi sedimentare.
Recunoaşterea macroscopică a principalelor roci magmatice.
Recunoaşterea macroscopică a principalelor roci metamorfice.
Recunoaşterea macroscopică a principalelor roci sedimentare.
Simionescu Teodora., Horaicu Corneliu. (1992, 1985). Geologie general. Lucrări practice. Universitatea „Al. I.
Cuza” Iaşi, 128 p.
Popa Augustin, Suciu Anca-Andreea (2002), Geologie. Îndrumător pentru lucrări de laborator. Editura U.T.
Pres, Cluj-Napoca, 53 p.

REPERE
METODOLOGICE***

EVALUARE

Metode de comunicare orală expozitive: prelegerea, povestirea, descrierea, explicarea.
Metode de comunicare orală conversative: conversația, conversația euristică, discuția colectivă,
problematizarea.
Metode de explorare și descoperire directă a obiectelor și fenomenelor geologice: examinarea unor probe de
minerale și roci.
Metode de explorare prin intermediul substitutelor realității: demonstrații cu ajutorul imaginilor, graficelor,
proiecțiilor fixe și dinamice, modelelor, machetelor etc.
Mijloace de învățământ utilizate:
Mijloace obiectuale: tabla, colecțiile de minerale și roci, machete, mulaje, instrumente de măsură
(busole, altimetre, GPS-uri);
Mijloace tehnice vizuale: videoproiector.
metodele
forme
ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale

Evaluări scrise pentru problematică dezbătută la curs și evaluări orale și practice pentru
cunoștințele și aptitudinile dobândite la lucrările practice.
Examen (E) pentru materia de la curs și colocviu (C) pentru laborator
N = 0,75 x (P + E) + 0,25 x C
N = Nota finală
P = Nota obținută la evaluarea pe parcurs din cursurile 1-7
E = Nota obținută la examen din cursurile 8-14
C = Nota obținută la colocviu

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei profesionale: Utilizarea
proprietăţilor fizice ale mineralelor şi rocilor pentru recunoaşterea şi descrierea mineralelor şi rocilor
din colecţia laboratorului de Geologie fizică.
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei transversale: Elaborarea şi
tehnoredactarea în limba română a unui referat pe o tema actuală din domeniul Geologiei fizice,
utilizând diverse surse şi instrumente de informare.
* 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

standardele
minime de
performanță****
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