
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeș-Bolyai” 
1.2 Facultatea Biologie și Geologie 
1.3 Departamentul Geologie 
1.4 Domeniul de studii Geologie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Geologie aplicată / Master, cu frecvență 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei GEOMATERIALE  
2.2 Titularul activităţilor de curs Ing. Dr. Hosu Alexandru, Șef l. dr. Horea Bedelean 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Ing. Dr. Hosu Alexandru, Șef l. dr. Horea Bedelean 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E  2.7 Regimul disciplinei Opt 

 

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 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
Tutoriat 18 
Examinări  4 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 98 
3.8 Total ore pe semestru 154 
3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Dobândirea anterioară a unor cunoștințe de bază din domeniul geologiei-

petrografiei rocilor magmatice, metamorfice si sedimentare 
4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului Suport logistic video si vizite de amplasamente 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa la cel puţin 80% din seminarii si vizite in locații operaționale este 
obligatorie 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C
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e  Abilitatea de a recunoaşte principalele tipuri de proprietăți specifice ale geomaterialelor importante 

pentru identificarea aplicațiilor specifice in industrie; 

 Înțelegerea proceselor industriale specifice diferitelor aplicații ale geomaterialelor 
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  Integrarea cunoștințelor în ansamblul celor dobândite prin alte discipline geologice, miniere si 
tehnologice: mineralogia, petrografia, metode de exploatare a substanțelor minerale utile, fluxuri 
de echipamente de cariera si prelucrare – proces; 

 Utilizarea unor noțiuni teoretice în rezolvarea unor probleme practice. 

 Abilităţi de analiza critica a tipului de zăcământ / geomaterial si posibilele aplicații fezabile ale 
acestora; 

 Abilităţi de lucru în echipă 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Definiția geomaterialelor, tipuri si aplicații 

generice 
Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

2. Constrângeri legislative romane si comunitare in 
domeniul autorizării si funcționarii operațiunilor 
miniere: autorizații specifice, reglementari de 
mediu, etc. 

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 

2 ore 

3. Metode de extracție si prelucrare primara, 
secundara, limitări ale acestora in funcție de 
geomaterial si aplicație 

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

4. Echipamente de procesare in cariera: tipuri de 
concasoare, instalații fixe si mobile; controlul 
formei si dimensiunii particulelor;  

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

5. Agregatele minerale naturale (nisip si pietriș) si 
concasate, proprietati mecanice, chimice, 
recomandări si limitări pe tipuri de aplicații: 
betoane, asfalt, etc. 

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 

2 ore 

6. Placi pentru placaje si blocuri, lucrări ornamentale; Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

7. Producția varului: constrângeri calitative ale 
calcarului, procese de pregătire a materiei prime; 

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Aprofundarea de către studenţii la master a problematicii legate de geomateriale, 
procesarea si respectiv aplicațiile specifice ale acestora: ex. producția de agregate, 
zidarii si aranjamente ornamentale, placi si blocuri,  beton, asfalt, var, ciment, 
sticla, etc 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

- Utilizarea unor noțiuni teoretice în rezolvarea unor probleme practice; 

- Aplicarea practica, pe studii de caz, a cunoștințelor dobândite, pentru definirea 
soluțiilor de procesare a geomaterialelor in diferitele aplicații industriale. 

 



tipuri de cuptoare, ardere si combustibili 
convenționali si alternativi; 

8. Producția varului: tipuri de var si aplicații: 
industria mater. de construcții, chimica, mediu, 
agricultura, etc. 

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

9. Producția cimentului: tipuri de materii prime, 
corectivi si adaosuri; constrângeri calitative ale 
materiei prime, cuptoare, procesul de ardere si 
combustibili; tipuri de ciment si aplicații; 

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 

2 ore 

10. Producția cimentului: tipuri de ciment si aplicații Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

11. Producția sticlei: materii prime si corectivi, 
constrângeri calitative ale materiei prime, elemente 
cromatofore;  

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 

12. Producția sticlei: tipuri de topituri de sticla, tehnica 
geam tras / geam curs;  aplicații.  

Expunere combinată cu 
metode activ-participative; 2 ore 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Geomateriale, exemple, aplicații Referat, urmat de dezbatere 2 ore 
2. Proceduri de autorizare operațiuni miniere Referat, urmat de dezbatere 2 ore 
3. Metode de extracție prin derocare, taiere Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

4. Echipamente de concasare si sortare Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

5. Tipuri de agregate si aplicații Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

6. Agregate pentru beton si asfalt  Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

7. Cuptoare de var si procese de ardere Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

8. Aplicații ale varului Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

9. Cimentul: materii prime,  Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

10. Cimentul: proces si echipamente Referat, urmat de dezbatere 2 ore 



11. Sticla: materia prima, cuptorul si procesul de 
topire 

Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

12. Tipuri de topituri de sticla, tehnica geam tras / 
geam curs;  aplicații 

Referat, urmat de dezbatere 2 ore 

Bibliografie  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cu cel al unor discipline similare care se fac în alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate.  

 Cursurile şi lucrările practice sunt actualizate astfel încât studenții sa aibă acces la informaţiile ştiinţifice 
necesare desfăşurării activităților specifice in domeniul practic ales. 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Gradul de însuşire a 

cunoştinţelor; gradul de 
înţelegere a problematicii 
prezentate în curs; 
participarea interactivă 

Referat, urmat de dezbatere 50% 

10.5 Seminar/laborator Modul de abordare şi 
prezentare a problematicii 
prezentate; implicarea în 
dezbatere 

Referat, urmat de dezbatere; 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi posibilitatea de aplicare practică prin abilitatea de recunoaştere şi 
caracterizare a tipurilor de geomateriale 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


