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Facultatea de Ştiinţe Exacte     
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: PROTECŢIA MEDIULUI 
Forma de învǎţǎmânt: IF 
Domeniul de licenţă pe care se fundamentază programul de studii: Ştiinţa mediului 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Fizica mediului, cod calificare L10403004040 
Competenţe: C1.4 Validarea unor fenomene fizice din mediul înconjurător folosind instrumentele teoriilor consacrate; C2.3 Completarea unei situaţii date 
cu noţiuni descriptive şi instrumente teoretice specifice din cadrul disciplinelor conexe pentru rezolvarea optimă a acesteia; C3.1 Identificarea procedeelor, 
conceptelor şi fenomenelor care stau la baza metodelor specifice şi celor instrumentale de analiză si măsură specifice domeniului Ştiinţa mediului; C4.2 
Utilizarea tehnicii de calcul în achiziţia, prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor experimentale în concordanţă cu cerinţele din domeniul Mediu; C5.5 
Elaborarea de fişe de date asociate unui raport sau audit care să cuprindă: valorile măsurate experimental sau valorile calculate teoretic, calculul erorilor, 
reprezentarea grafică, interpretarea rezultatelor, C6.3 Finalizarea unei investigaţii specifice prin elaborarea de rapoarte sau concluzii conform 
reglementarilor in vigoare din domeniul Mediului. 

 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Valabil începând cu anul universitar 2013/2014 

 

Nr. 
crt. Titlul disciplinei 

Activităţi 
didactice Nr. 

credite 
Forma de 
evaluare C AP 

1 Poluarea şi protecţia mediului  10 5 2 Ex 

2 Atmosfera şi calitatea aerului 10 5 2 Ex 

3 Materiale biodegradabile. 
Managementul deşeurilor 10 - 1 Ex 

4 Gestiunea resurselor de apă  10 - 1 V 

5 Ecologie urbană şi industrială. 10 5 2 Ex 

Tehnologii nepoluante 

6 Efectele radiaţiei asupra 
ambientului 10 5 2 Ex 

7 Legislaţia de mediu şi 
standarde ambientale 10 - 1 Ex 

8 Practică pentru elaborarea 
proiectului de absolvire - 10 1 V 

Total 100 ore  12 
credite 6Ex+2VP 

 


