FIŞA DISCIPLINEI771
1.Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea772 / Departamentul773
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod774)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
2.Date despre disciplină

Universitatea Politehnica Timisoara
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria mediului/CAICAM
▬
Ingineria mediului/ DL-190
Ingineria mediului
Ingineria si Protectia Mediului in Industrie/10

2.1 Denumirea disciplinei
OPTIONAL 10-CONTROLUL CALITATII FACTORILOR DE MEDIU
2.2 Titularul activităţilor de curs
CONF. DR. ING. ADINA NEGREA
2.3 Titularul activităţilor aplicative775
ASIST. DR. ING. LAURA COCHECI
2.4 Anul de studiu776
IV
2.5 Semestrul
VIII 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei
Optional
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 , din care:
3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 , din care:
3.5 curs
28
3.6 activităţi aplicative
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei
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
Total ore activităţi individuale
100
3.8 Total ore pe semestru777
4
6.11 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

1
14
ore
7
7
14
7
9
14
58

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Pentru parcurgerea cursului studenţii trebuie să aibe cunoştiinte minime de poluare si
protectia mediului

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice

In laborator in spatiile special amenjate utilizand aparatura si reactivii necesari fiecarei
lucrari in parte.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale778

Controlul calitatii mediului, evaluarea impactului si riscului si elaborarea de variante tehnologice cu impact redus
asupra mediului in concordanta cu cerintele BAT/BREF si cu legislatia in vigoare.

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

Cursul are ca obiectiv prezentarea notiunilor de baza privind controlul poluarii factorilor de
mediu. Disciplina contribuie la dezvoltarea competentelor in domeniul ingineriei mediului,
cunoasterea si aplicarea conceptelor din domeniu mediului in formarea studentilor.
Definirea conceptelor elementare legate de controlul calitatii factorilor de mediu, evaluarea
impactului si a riscului si elaborarea de solutii tehnologice pentru prevenirea si combaterea
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Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

772

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

773

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

774

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

775
776
777

778

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

poluarii acestuia.
Identifiarea si solutionarea, in conditii de asistenta calificata, a unor situatii de control al poluarii
factorilor de mediu.
Folosirea cunostintelor de ingineria mediului pentru a aprecia performantele unui proces
tehnologic industrial in concordanta cu legislatia de mediu
Elaborarea, cu asistenta calificata, de studii din domeniul protectiei mediului si dezvoltarii
durabile.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Număr de ore
Metode de predare
I. Politici si masuri de protectie a mediului in sectorul industriei la nivelul
2
Prelegere-dezbatere, dezbaterea,
demonstrttia, discutia panel,
UE:
problematizarea, studiul de caz,
I.1.Evaluarea politicii industriale prin prisma conceptului de dezvoltare
2
brainstorming-ul, metode si tehnici de
durabila i
învatare prin cooperare etc.
II. Evaluarea impactului asupra mediului: concepte si semnificatie
2
II.1. Strategiile evaluarii impactului asupra mediului
2
II.2. Impactul asupra mediului in conceptul dezvoltarii durabile
2
II.3. Etapele evaluarii impactului asupra mediului
2
II.4. Participarea publicului la evaluarea impactului asupra mediului
2
II.5. Luarea deciziei in procesul de evaluare a impactului asupra mediului
2
III. Mediul si sanatatea
2
IV. Metode si tehnici in procesul de evaluare a impactului asupra mediului
4
V. Lista activitatilor si instalatiilor cu impact semnificativ asupra mediului
2
care se supun evaluarii impactului asupra mediului
VI. Studii de caz privind evaluarea impactului asupra mediului
4
Bibliografie779
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8.2 Activităţi aplicative780
Număr de ore
Metode de predare
Protectia muncii
2
Metode de formare utilizate pe
parcursul orelor de aplicatii practice:
1. Studiu de caz – Evaluarea impactului asupra mediului a deseurilor
4
metode si tehnici de învaţare prin
industriale prin analize fizico-chimice de laborator
cooperare, dezbaterea, studiul de caz,
2. Situatia existenta la nivel national privind gestionarea deseurilor
4
discutia panel, problematizarea,
3. Date experimentale privind caracterizarea deseurilor provenite din
2
brainstorming-ul, proiectul, analiza
industrie
SWOT etc.
4. Masuri de reducere a impactului asupra mediului cuprinse in sistemul de
2
managent de mediu la nivelul unei companii
4. Bibliografie781 1. G. Mosoarca, A. Negrea, Chimia solului. Aplicatii, Editura Politehnica Timisoara, 2006;
5. C. Muntean, A. Negrea, L. Lupa, M. Ciopec, Analiza chimica si fizico-chimica cu aplicatii in protectia mediului, Editura Politehnica
Timisoara, 2009;
3. E. Lungu, L. Duda, Poluarea mediului si tehnologii de combatere, Editura Mirton, Timişoara, 1999.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei - Controlul calitatii factorilor de mediu - este intocmit in stransa concordanta cu cerintele asociatiilor profesionale
si in special cu solicitarile angajatorilor reprezentativi din domeniul protectiei mediului.

779

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
780
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
781
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Activităţi aplicative

10.3 Pondere din
nota finală

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Examen partial (la cerere) si
examen final in sesiune
S:

3 ore de examen cu subiecte sub forma de
intrabari.

0.66

L: - prezenta obligatorie la
toate lucrarile de laborator, cu
posibilitatea recuperarii a 25%
din numarul total de lucrari
P:

prezentarea referatelor lucrarilor si studiilor la
finalul laboratorului si notarea acestora

0.34

Pr:
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)
Scopul formativ al cursului este ca studentul sa-si insuseasca notiuni de control al calitatii factorilor de mediu. La finele cursului,
studentii trebuie sa aiba cunostinte noi si avansate in domeniul identificarii surselor de poluare industriale, a intelegerii impactului
generat de activitatile industriale asupra mediului si a alegerii unor masuri/tehnici/tehnologii de reducere a poluarii factorilor de mediu:
aer, apa si sol.

Data completării

Titular de curs
Conf. Dr. Ing. ADINA NEGREA

Titular activităţi aplicative
ASIST. DR. ING. LAURA COCHECI

20.01.2015

Director de departament
PROF. DR. ING. CORNELIA
PACURARIU

782

Data avizării în Consiliul Facultăţii782

Decan
PROF. DR. ING. NICOLAE
VASZILCSIN

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

