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UNIVERSITATEA ,,POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA 

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALǍ ŞI INGINERIA MEDIULUI 

 

SYLLABUS 
pentru disciplina 

 

Opţional IV- MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR 

 

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIA MEDIULUI/INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL 

MEDIULUI ÎN INDUSTRIE 
Anul de studii: I 

Semestrul:  II 

Titularul cursului Prof. dr.ing. Pode Rodica 

Colaboratori  

Numǎr de ore  pe sǎptǎmânǎ 

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite 

2 - - 1 D 6 

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI 

  Cursul “Managementul integrat al deşeurilor” are ca obiectiv introducerea conceptului de management 

integrat, care presupune abordarea  gestionării unui tip de deşeu din perspectiva evitării şi minimizării, reciclării-

valorificării, tratării deşeului final şi depozitării ecologică. Sunt dezvoltate tehnicile de reciclare -valorificare, care 

micşorează potenţialul de risc al deşeurilor, minimizează cantităţile de deşeuri, prezervează resursele naturale şi 

redus sarcina asupra depozitelor de deşeuri. 

  Disciplina urmăreşte crearea unor competenţe în abordarea strategiilor de gestionare a deşeurilor din 

perspectiva unui management integrat, respectiv: identificarea căilor de evitare -minimizare, funcţie de proces, a 

tehnicilor de reciclare-valorificare, respectiv depozitare în condiţii lipsite de risc pentru mediu.  

 Contribuţia procentualǎ a disciplinei la realizarea celor 4 competenţe ale specializǎrii este: 

1 – Dobândirea de cunoştinţe noi şi avansate în domeniul specializǎrii: 30%; 

2 – Dezvoltarea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ a noilor cunoştiinţe, creşterea capacitǎţii de identificare a 

unor direcţii noi de dezvoltare a domeniului şi a posibilitǎţilor proprii de evoluţie profesionalǎ: 40%; 

3 – Însuşirea şi aplicarea creativǎ a principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice: 15%; 

4 – Dezvoltarea capacitǎţilor de lucru individual şi în echipǎ în domeniul cercetǎrii şi proiectǎrii: 15%; 

iar contribuţia procentualǎ a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare este de 6,12%.  

 

B. SUBIECTELE CURSULUI                       Nr. ore 

Conceptul de management integrat al deşeurilor............................................................................... ...........2 

Colectarea şi transportul deşeurilor......................................................................................... ......................2 

Reciclarea şi valorificarea deşeurilor 

        Deşeuri biodegradabile. Nămoluri orăşeneşti........................................................................................6 

        Deşeuri din cauciuc. Anvelope uzate.....................................................................................................2 

        Deşeuri din metale feroase.....................................................................................................................2  

        Deşeuri din metale neferoase................................................................................................. ........... ....2 

        Deşeuri din sticlă........................................................................................................... ...................... ..2 

        Deşeuri din hârtie şi mase plastice................................................................................................... ......2 

Tratarea deşeurilor înaintea evacuării....................................................................................... .................. ...2 

Depozitele de deşeuri.................................................................................................................................. ...2 

Deşeuri de producţie nepericuloase........................................................................................... .................... 2 

Deşeuri de producţie periculoase............................................................................................. ..................... .2 

             Total                          28 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR                                                                 Nr. ore 

Identificarea tipurilor de deşeuri generate din fluxuri tehnologice ale diferitelor industrii ........................4 

Cantităţi şi debite de substanţe poluante din emisiile industriale.................................................................4 

Identificarea tehnologiilor de recuperare – valorificare a substanţelor utile din deşeuri.............................4 

Tratarea deşeului final..................................................................................................................................2 

                                                  Total                           14 
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E. PROCEDURA DE EVALUARE 

Disciplina are evaluare distribuitǎ, care constǎ ȋn 3 teste pe parcursul semestrului. Ponderea evaluǎrii în 

nota finală este  67 % , iar activitatea pe parcurs are o pondere de  34%. 

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ 

1. Glasgow Caledonian University 

http://hp1.gcal.ac.uk/pls/portal30/my_gcal.Progcat_Pkg.ProgPage?gtype=%20PG&p_Course=MSWM 

2. INSA Lyon 

http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=378&L=1 

3. Universitatea din Edinburgh 

http://www.scieng.ed.ac.uk/Postgraduate/MScEnvironmental.asp#ed 

 

DATA: 29.10 2008   

 

         

DIRECTOR DEPARTAMENT      TITULAR DISCIPLINǍ 
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