
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Biologie şi Geologie 
1.3 Departamentul Geologie 
1.4 Domeniul de studii Geologie/Inginerie geologică 
1.5 Ciclul de studii Licență 3 ani 

Licență 4 ani 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Curs zi/Geologie/Geolog 
Curs zi/Inginer geologică/Inginer geolog 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Prospectiune si explorare geologica 
2.2 Titularul activităţilor de curs Mirela Popa 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Mirela Popa 
2.4 Anul de studiu IV IG 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
O 

 

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 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 14 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Hidrogeologie, Geofizica, Geologie structurala si cartografie, 

Stratigrafie, Foraje si lucrari miniere, Geotectonica, Geochimie, 
Zacaminte metalifere si nemetalifere, Geologia carbunilor si Geologia 
hidrocarburilor,Geologia Romaniei, Prospectiune geofizica 

4.2 de competenţe • Intocmirea coloanelor litologice, utilizarea scarii la materialele grafice 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Acces internet, calculator, videoproiector 
• Cursul se desfășoară online pe platforma ZOOM 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 • dobandirea unor cunostinte si deprinderi practice privind: 

- metodele de cercetare geologica; 

- tipuri de resurse/rezerve si clasificarea lor; 

• intocmirea unui studiu geologic –partea grafica; 
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• dezvoltarea capacitatii de a utiliza practic notiunile dobandite  

• cunostintele teoretice si practice dobandite sunt indispensabile in dezvoltarea personala 
si profesionala  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Definitia si clasificarea resurselor geologice. Tipuri de 

resurse geologice. Rezerve geologice-definitie.  
prelegere interactiva 2 ore online pe platforma 

ZOOM 
2. Metodica de cercetare geologica. Principii de baza 
privind cercetarea geologica. 

prelegere interactiva  

3. Etapele cercetarii geologice. Recunoasterea geologica. prelegere interactiva  
4. Prospectiunea geologica. Metode geologice de 

prospectiune. 
prelegere interactiva  

5. Metode geochimice de prospectiune. Metode geofizice 
de prospectiune. Alte metode de prospectiune. 

prelegere interactiva  

6. Explorarea geologica. Explorarea generala si explorarea 
detaliata. 

prelegere interactiva  

7. Explorarea zacamantelor de minereuri, nemetalifere si 
carbuni. 

prelegere interactiva  

8. Probarea zacamintelor. Principii generale. Metodologia prelegere interactiva  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Activitatea se desfășoară „Față în față” 
• rechizite și materiale pentru activitatea individuala 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

dobandirea unor cunostinte teoretice si practice indispensabile in viitoarea 
cariera in cercetarea geologica.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 
1. dobandirea unor cunostinte teoretice respectiv:  

- tipuri de resurse, etapele cercetarii geologice, metodologia de probare a 
zacamintelor, clasificarea resurselor/rezervelor-general; 

2. Dobandirea unor cunostinte practice privind intocmirea componentelor grafice 
dintr-un studiu geologic; 



de probare chimica si fizico-mecanica a 
zacamintelor de substante minerale utile solide. 

9. Metode de recoltare a probelor si documentarea 
probarii 

prelegere interactiva  

10. Cercetarea hidrogeologica a zacamintelor prelegere interactiva  
11. Evaluarea resurselor geologice. Principii generale 
Clasificarea resurselor in grupe si categorii. 

prelegere interactiva  

12. Clasificarea rezervelor geologice si calculul rezervelor. prelegere interactiva  
13. Stabilirea parametrilor pentru calculul 
resurselor/rezervelo. 

prelegere interactiva  

14. Resursele geologice si dezvoltarea durabila a industriei 
extractive. Industria extractiva si impactul asupra mediului 

prelegere interactiva  
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Raportarea pe plan a forajelor executate. metode interactive si 

activitate individuala 
Activitate „Față în față” 
 

2. Intocmirea coloanelor litologice la forajele executate. metode interactive si 
activitate individuala 

 

3. Intocmirea coloanelor litologice la forajele executate. metode interactive si 
activitate individuala 

 

4. Stabilirea sectiunilor geologice. metode interactive si 
activitate individuala 

 

5. Corelari carotaj mecanic si carotaj geofizic. metode interactive si 
activitate individuala 

 

6. Intocmirea sectiunilor geologice longitudinale. metode interactive si 
activitate individuala 

 

7. Intocmirea sectiunilor geologice longitudinale. metode interactive si 
activitate individuala 

 

8. Intocmirea sectiunilor geologice transversale. metode interactive si 
activitate individuala 

 

9. Intocmirea sectiunilor geologice transversale. metode interactive si 
activitate individuala 

 

10. Intocmirea hartilor structurale. metode interactive si 
activitate individuala 

 

11. Intocmirea hartilor structurale. metode interactive si 
activitate individuala 

 

12. Stabilirea parametrilor de calcul in evaluarea 
rezervelor. Suprafata, grosimea, greutatea volumetrica 

metode interactive si 
activitate individuala 

 

13. Stabilirea unitatilor de calcul, panouri /blocuri. metode interactive si  



activitate individuala 
14. Proiecte geologice. Studii geologice. metode interactive si 

activitate individuala 
 

Bibliografie 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
• Continutul cursului si lucrarile de seminar/laborator permit dobandirea unor cunostinte concrete, cu 

aplicabilitate practica in activitatea de cercetare geologica. Studentii invata sa intocmesca materialele grafice 
de la un proiect geologic/studiu geologic.   

 
 

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

nota finală 
10.4 Curs Cunoasterea continutului 

cursului 
Examen oral 50% 

Abilitatea de a face 
conexiuni in utilizarea 
cunostintelor dobandite 

  

10.5 Seminar/laborator Competente in intocmirea 
si prezentarea materialului 
grafic dintr-un studiu 
geologic  

Colocviu 50% 

   
10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoasterea a 50% din informatia prezentata la curs; 
• Seminar: materialele grafice intocmite integral 

 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15.03.2021      ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

17.03.2021     …............................  


