FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babes - Bolyai
Biologie şi Geologie
Geologie
Geologie
Master
Geologie aplicată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei SEDIMENTOLOGIE
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. dr. Emanoil Săsăran
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. dr. Emanoil Săsăran
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei OB

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

2
28
ore
28
26
22
18
4
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Petrologie sedimentara, Petrologie magmatica si metamorfica,
Paleontologie, Analiza de Facies, Stratigrafie
4.2 de competenţe
 Utilizarea microscopului, a intrumentarului de laborator
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului




5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Activitatea de curs se desfășoară on-line pe platforma Microsift
Teams.
Acces la internet
Activitatea la lucrări practice se desfășoară față în față.
Laborator de microscopie, laborator de preparat si prelucrat probe,
laborator de confectionat sectiuni subtiri, colecţia didactică a
disciplinei Sedimentologie, muzeul şi biblioteca Departamentului de
Geologie.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Identificarea mediilor şi sistemelor depozitionale în condiţii de teren;
- Înţelegerea mecanismelor şi dinamicii depoziţionale la diferite scări de organizare a
sedimentelor;
- Predicţia naturii şi a localizării corpurilor sedimenatre;
- Recunoaşterea şi identificarea ciclurilor depoziţionale în condiţii de teren sau laborator
- Identificarea diferitelor tipuri de agregate sau roci sedimentare privind posibilitatea
utilizării lor în industrie;
- utilizarea cunoştintelor pentru discipline care au ca obiect de studiu: stratigrafie,
prospectiuni si explorari geologice, substante minerale utile, hidrocarburi, bazine
sedimentare, exporări petroliere, etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

- Definirea parasecvenţelor, seturilor de parasecvenţe şi a secvenţelor
depoziţionale siliciclastice şi carbonatice
Disciplina SEDIMENTOLOGIE aprofundează sistemele depoziţionale
exogene actuale şi non-actuale, prin prisma faciesurilor, asociaţiilor de
facies, succesiunilor de facies şi a mediilor depoziţionale existente.
Înlănţuirea sistemelor depoziţionale siliciclastice şi carbonatice
contemporane, vor defini cortegiile sedimentare (systems tracts), prin
poziţia lor în secvenţa depoziţională şi prin modul de suprapunere al
parasecvenţelor şi seturilor de parasecvenţe, limitate de suprafeţe de
inundaţie marină. Modelarea cortegiilor sedimentare şi a secvenţelor
depoziţionale carbonatice este predictivă, deoarece indică modul de
schimbare, apariţie şi dispariţie a tipurilor majore de platforme carbonatice
şi a sistemelor depoziţionale asociate, în funcţie de răspunsul la
schimbările de nivel marin relativ. Sedimentologia siliciclastică şi
carbonatică este o metodă analitică şi predictivă de simulare a modului de
umplere a unui bazin, la diferite scări spaţiale sau temporale. Scopul
general în sedimentologie constă în regăsirea în sedimente a diferitelor
ordine de ruptură în sedimentaţie sau de ritmuri, împachetate în timp şi
spaţiu. Această abordare aplicată la sedimentaologia de facies permite
accesul la:
- o geometrie de mare rezoluţie a bazinelor sedimenatre;
- o înţelegere a mecanismelor şi dinamicii depoziţionale la diferite
scări de organizare a sedimentelor;
- predicţia naturii şi a localizării corpurilor sedimenatre;
- un model dinamic ce explică transferul de material de la o sursă
spre un spaţiu disponibil să-l accepte.

8. Conţinuturi
Metode de predare
8.1 Curs
1. Introducere: domeniul de studiu şi metodele de analiza în Prelegere
Sedimentologia siliciclastică şi carbonatică.
2. Unitati stratale; lamina, setul de lamine, stratul şi setul de Prelegere
strate: definiţii, caracteristici ale unităţilor ierarhic inferioare,
procese depoziţionale, caracteristici ale suprafeţelor
limitative.

Observaţii

3. Factori ce controlează natura şi distribuţia faciesurilor
siliciclastice şi carbonatice: procesele sedimentare, aportul de
sediment, clima, tectonica, schimbările nivelului marin,
activitatea biologică, chimismul apei.
4. Eustazia, nivelul marin relativ şi dâncimea apei: schimbări
glacio-eustatice şi schimbări tectono-eustatice.
5. Schimbări ale nivelului marin datorate ciclurilor climatice
controlate orbital: ciclurile de ordinul IV şi V- Milankovitch.
6. Conceptul de acomodare, semnificaţia punctelor de
inflexiune, nivelul de bază şi noţiunea de flux sedimentar întrun sistem închis.
7. Parasecvenţe şi seturi de parasecvenţe siliciclastice şi
carbonatice: prograde, agrade şi retrograde.
8. Secvenţa depoziţională siliciclastică şi carbonatică; secvenţele
de tipul I şi II în bazine cu margine pasivă; recunoaşterea
evenimentelor regionale (eustatice) sau locale (tectonice) în
evoluţia nivelului marin relativ.
9. Secvenţele depoziţionale modelate pentru şelfuri barate şi
rampe: şelf barat carbonatic umed şi rampa.
10. Secvenţele depoziţionale modelate pentru şelfuri barate şi
rampe: şelf barat umed carbonatic-siliciclastic.
11. Secvenţele depoziţionale modelate pentru şelfuri barate şi
rampe: şelf barat arid carbonatic-siliciclastic-evaporitic şi
rampa.
12. Secvenţele depoziţionale modelate pentru şelfuri barate şi
rampe: şelful barat izolat (detaşat) carbonatic în climat umed.
13. Secvenţele depoziţionale modelate pentru şelfuri siliciclastice
14. Analiza geometriei, a naturii şi a cauzelor secvenţelor
depoziţionale şi a discontinuităţilor ce le separă.

Prelegere

Prelegere
Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere
Prelegere
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Bibliografia este accesibilă la Biblioteca de Geologie
Metode de predare
Observaţii
8.2 Seminar / laborator
1. Unităţi depoziţionale: limite şi discontinuităţi.
Predare si lucrari
practice individuale
2. Pregatiri grafice: zonalitatea faciesurilor standard şi Predare si lucrari
construirea modelului depozitional.
practice individuale
3. Pregatiri grafice: ritmograme, stratograma, curba batimetrică Predare si lucrari
şi curba eustatică.
practice individuale
4. Analiza perioditelor: cicluri şi secvenţe ritmice.
Predare si lucrari
practice individuale
5. Analiza produselor disciclice: turbidite, tempestite, etc.
Predare si lucrari
practice individuale
6. Reconstituiri de arii sursă: criterii de recunoaştere.
Predare si lucrari
practice individuale
7. Analiza microscopică a calcarelor modificate pegogenetic: Predare si lucrari
criterii de recunoaştere a calcretelor şi a solurilor carbonatice; practice individuale
brecifiaţii, urme de radacini, pisoide vadoase, diageneza
vadoasă şi freatica de apa dulce.
8. Criterii de identificare a calcarelor peritidale: maluri crăpate, Predare si lucrari
structuri tepee, pături microbial-algale, structuri fenestrale, practice individuale
structuri de bioturbaţie, fauna şi flora.
9. Analiza calcarelor bioconstruite: tipuri de organisme Predare si lucrari
constructoare de recife; fabricuri constratale si superstratale; practice individuale
geometria bioconstrucţiilor.
10. Structuri şi texturi diagnostice pentru depozitele de pantă şi de Predare si lucrari
fund de bazin.
practice individuale
11. Secvenţe depoziţionale carbonatice: stratigrafie secvenşiala pe Predare si lucrari
suite carbonatice prograde, agrade sau retrograde.
practice individuale
12. Analiza microscopică a tipurilor de cimenturi carbonatice.
Predare si lucrari
practice individuale
13. Tipuri de secvente depozitionale pentru platforme si rampe Predare si lucrari
carbonatice.
practice individuale
14. Studiul in teren, proiecte
Predare si lucrari
practice individuale
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursurile şi lucrarile practice sunt actualizate in asa fel încât să permită in formarea studentilor cu
informaţii care sunt corect ştiinţifice şi necesare desfăşurării anticitaţiilor specifice in domeniul
industriei de specialitate

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Cunoasterea continutului
informational
Modalitatea de sintetizare
şi expunere a informatiei
10.5 Seminar/laborator
Determinarea practică a
unei roci prin investigatii
macroscopice pe esantion
Determinarea practică a
unei roci prin investigatii
microscopice pe sectiune
subtire
10.6 Standard minim de performanţă
-50 % din notiunile teoretice predate la curs;
-50% din notiunile practice de laborator

10.2 metode de evaluare
Examen

30%

Examen

30%

Colocviu

20%

Colocviu

20%

Data completării

Semnătura titularului de curs

15.03.2021......

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

Data avizării în departament
............. 17,03,2021......................

10.3 Pondere din
nota finală

Semnătura titularului de seminar

.............
Semnătura directorului de departament
…............................

