FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea2 / Departamentul3
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)

Universitatea Politehnica Timisoara
Facultatea de Inginerie Hunedoara / Departamentul de Inginerie electrică
şi Informatică Industrială
▬
Ingineria mediului / 190
Licenţă
Ingineria valorificării deşeurilor / 70 / inginer

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor aplicative6
2.4 Anul de studii7
2.5 Semestrul
II

Fizica atmosferei / DD
Şef lucrări dr. Mihaela Osaci
Şef lucrări dr. Mihaela Osaci
2.6 Tipul de evaluare
I
E

2.7 Regimul disciplinei8

DI

3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de
pregătire individuală (neasistate) 9
3.1 Număr de ore asistate
integral/săptămână
3.1* Număr total de ore asistate
integral/sem.
3.4 Număr de ore asistate
parțial/săptămână
3.4* Număr total de ore asistate parțial/
semestru
3.7 Număr de ore activități neasistate/
săptămână

4 , format din:

3.2 ore curs

56 , format
din:

3.2* ore curs

, format din:
, format din:
4,28 , format
din:

3.7* Număr total de ore activități neasistate/
semestru

3.8 Total ore/săptămână 10
3.8* Total ore/semestru
3.9 Număr de credite

60 , format
din:

2

3.3 ore seminar/laborator/proiect

3.3* ore
seminar/laborator/proiect
3.6 ore elaborare proiect de
3.5 ore practică
diplomă
3.6* ore elaborare proiect de
3.5* ore practică
diplomă
ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate și pe teren
ore studiu individual după manual, suport de curs,
bibliografie și notițe
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de
casă și referate, portofolii și eseuri
ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate și pe teren
ore studiu individual după manual, suport de curs,
bibliografie și notițe
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de
casă și referate, portofolii și eseuri
28

2
28

0,28

2
2
4
28
28

8,28
116
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

• Discipline necesare a fi studiate anterior: Analiza matematica, Algebra liniara,
Geometrie analitica si diferentiala, Fizica, Matematici speciale.

4.2 de competenţe

•

Formularul corespunde Fișei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 și cerințelor Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 01.10.2017.
Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina.
3
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului.
4
Se înscrie codul prevăzut în HG nr.140/16.03.2017 sau în HG similare actualizate anual.
5
Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD),
discipină de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC).
6
Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
7
Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ.
8
Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI), disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df).
9
Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1,
3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.8) ≤ 40 ore/săpt.
10
Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7.
1
2

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

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice

• În sala de curs conexiune la Internet, videoproiector functional şi note de curs in
format electronic disponibile pe pagina personală a cadrelor didactice.
• Studenţii vor avea o conduită morală adecvată fără a perturba procesul
educaţional.
• În sala de laborator, conexiune la Internet si videoproiector functional, instalatii
experimentale funcţionale pentru lucrarile de laborator, calculatoare cu soft pentru
prelucrarea datelor experimentale.
• Studenţii vor avea o conduită morală adecvată fără a perturba procesul
educaţional.
• Prezenta obligatorie la orele de laborator şi seminar. Orele de laborator si seminar
se pot recupera cu alte formaţii de studiu, conform orarului, în timpul semestrului.
Maximum 25 % din totalul orelor de laborator si seminar ale disciplinei, pot fi
recuperate şi după un orar expres, în timpul perioadelor esenţialmente de
transmitere de cunoştinţe şi formare de abilităţi sau, cu titlu de excepţie, în timpul
sesiunilor, dar, în acest caz, în regim cu taxă. Frecventa la orele de laborator sau
seminar sub 75% conduce la recontractarea disciplinei.

6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina
Competenţe
specifice

• C1.
• C1.1 Descrierea mediului natural, a echilibrelor chimice in apa, aer, sol, a interactiunilor posibile intre
substante-specii-sisteme
• C1.2 Aplicarea cunostintelor stiintifice de baza in tehnologiile de valorificare materiala si energetica a
deseurilor
• C1.3 Stabilirea tehnicilor de caracterizare a proprietatilor si a comportarii deseurilor periculoase
• C1.4 Utilizarea analizei ciclului de viata in alegerea metodelor de valorificare si eliminare a deseurilor
• C1.5 Identificarea solutiilor de implementare a proiectelor profesionale si tehnologice

Competențele
profesionale în
care se înscriu
competențele
specifice

• C1. Explicarea mecanismelor proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si
influenteaza poluarea mediului, (100% = 5 credite)

Competențele
transversale în
care se înscriu
competențele
specifice

•

7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

• Dobandirea unor cunostinte legate de atmosfera terestra.

7.2 Obiectivele specifice

• Studiul structurii si compozitiei atmosferei terestre si a fenomenelor si proceselor fizice
din atmosfera ca: miscarea maselor de aer, procese termodinamice in atmosfera,
propagarea undelor de diferite tipuri prin atmosfera, comportarea aerosolilor atmosferici,
magnetism terestru şi influenţa acestuia asupra vântului solar din atmosferă, fenomene
electrice si optice in atmosfera.

8. Conţinuturi11

11
Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor
de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”.

8.1 Curs
1.Introducere
2. Atmosfera terestră: formare, structură şi compoziţie
2.1. Formarea atmosferei,
2.2. Structura atmosferei,
2.3. Compoziţia atmosfere)
3. Statica atmosferei
3.1.Distribuţia presiunii în plan vertical,
3.2. Distribuţia presiunii în plan orizontal)
4. Termodinamica atmosferei
4.1. Noţiuni fundamentale de termodinamică,
4.2. Proces politrop şi atmosferă politropă,
4.3. Procese adiabatice ale aerului uscat ,
4.4. Transformări de fază ale apei în sistemul Pământ- atmosferă,
4.5. Aer umed. Umiditatea,
4.6. Procese adiabatice ale aerului umed nesaturat,
4.7. Temperatura potenţială,
4.8. Procese adiabate ale aerului umed saturat,
4.9. Temperatura echivalentă şi temperatura echipotenţială,
4.10. Nivelul de condensare,
4.11. Entropia aerului,
4.12. Formarea norilor în atmosferă,
4.13. Precipitaţii atmosferice şi alte produse ale condensării,
4.14.Variaţii meteorologice regulate şi neregulate şi stabilitatea
termodinamică a atmosferei
5. Bugetul radiativ al pământului
5.1. Generalităţi,
5.2. Bilanţul radiativ planetar
6. Dinamica atmosferei
6.1. Analiza comportării atmosferei,
6.2. Sistem de referinţă meteorologic,
6.3. Ecuaţiile dinamicii atmosferei,
6.4. Vântul. Caracteristici şi clasificare,
6.5. Circulaţia atmosferică
7. Elemente de fizica aerosolului atmosferic
7.1. Generalităţi,
7.2. Surse şi clasificare pentru aerosolul atmosferic,
7.3. Dinamica aerosolului,
7.4. Procedee de îndepărtare a aerosolului,
7.5. Aerosolul şi climatul,
7.6. Indici de calitate ai aerului pentru substanţă sub formă de
particulă)
8. Electricitate atmosferică şi magnetism terestru ( 8.1. Câmpul
electric al atmosferei Pământului. Ionizarea atmosferei, 8.2.
Curenţi electrici în atmosferă, 8.3. Descărcări electrice în
atmosferă ,8.4. Magnetismul terestru şi influenţa lui asupra
vântului solar din atmosfera terestră)
9. Fenomene optice în atmosferă
9.1. Culoarea albastră a cerului,
9.2. Culoarea şi mărimea Soarelui,
9.3. Crepusculul,
9.4. Nopţile albe,
9.5. Curcubeul ,
9.6. Haloul ,
9.7. Nimbul ,
9.8. Mirajul optic,
9.9. Aurorele polare)
10. Monitorizarea atmosferei
10.1 Tehnica LIDAR (Light Detection and Ranging) pentru
monitorizarea atmosferei,
10.2 Varialibităţi climatice de natură antropică,
10.3 Prognoze pentru schimbările climatice,

12

Număr de ore
1
1

2

8

Metode de predare12
prelegerea,
expunerea,
conversatia, explicaţia,
problematizarea,
demonstatia, exercitiul,
utilizarea noilor
tehnologii: pagină
personalizată de web,
resurse în format
electronic

2

4

4

2

2

2

Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.).

10.4 Calitatea aerului şi politici de mediu )

Bibliografie13 1. M. Osaci, Fizica atmosferei– note de curs in format electronic, 2015, http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=10,
2. C. Florescu Gh., Elemente de fizica atmosferică, Ed. Coresi Bucureşti, 2013,
3. C. Stihi, Fizica mediului si climatologie, Ed. Bibliotheca Târgovişte, 2009,
4. Voiculescu M, Fizica atmosferei, Ed. Galati University Press, 2008,
5. Cristea M., Fizica atmosferei, Ed. Printech, Bucuresti, 2008,
6. M. Osaci, S. Jitian, Fizică generală, Ed. Politehnica Timişoara, 2014.
8.2 Activităţi aplicative14
1. Instructaj de protecţia muncii, prezentarea aparaturii de laborator,
metode de prelucrare a datelor experimentale şi calculul erorilor
2. Masurarea temperaturii- ridicarea curbei de etalonarea a unui
termistor
3. Inertia termica a termometrelor
4. Masurarea presiunii atmosferice si a umiditatii - ridicarea curbei de
etalonare a unui modul cu senzor de umiditate cu răspuns în
tensiune
5. Caracteristicile vantului
6. Determinarea caldurii latente de condensare a apei
7. Masurarea câmpului geomagnetic.

Seminar
1. Structura si compozitia atmosferei
2. Aer uscat
3. Aer umed
4. Termodinamica atmosferei
5. Bugetul radiativ al Pamantului
6. Dinamica atmosferei
7. Elemente de fizica aerosolilor

Număr de ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
expunerea,
conversatia, explicatia,
modelarea,
problematizarea,
studiul de caz,
invatarea pe grupe
mici, utilizarea noilor
tehnologii: pagină
personalizată de web,
resurse în format
electronic

14
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie15 1. M. Osaci, Fizica atmosferei- referate laborator in format electronic http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=10,
2. M. Osaci, Fizica mediului- culegere de probleme, litografie Universitatea Ecologică Deva, 1994

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

În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare, titularul disciplinei a avut discuţii cu membrii
bordului specializării, reprezentanţi ai angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului, precum şi cu alte cadre
didactice din domeniu, titulare în alte instituţii similare de învăţământ superior.

10. Evaluare

Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și
internațională, existentă în biblioteca UPT.
Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în
liniile tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”.
15
Cel puțin un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei.
13

14

10.1 Criterii de evaluare16

Tip activitate

Cunoştinte teoretice

10.4 Curs
10.5 Activităţi aplicative

S:

10.3 Pondere din
nota finală

10.2 Metode de evaluare

Rezolvare probleme

L: Abilităţi de realizare
practică, după referat, a unei
lucrări de laborator

Scris - subiecte teoretice și aplicații

0.66

Oral-evaluarea implicării studentului in
rezolvarea problemelor pe intreg semestru
Oral şi scris- evaluarea implicării studentului
în realizarea practică a lucrării, notarea
referatelor de laborator cu prelucrarea datelor
măsurate

0.17
0.17

P17:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţă (se prezintă cunoștințele minim necesare pentru promovarea disciplinei și modul în care se
verifică stăpânirea lor18)
•
Întelegerea notiunilor predate la fiecare tema, efectuarea corelatiei între notiuni si abordarea corecta a aplicatiilor.
Data completării

Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

…………………….………

…………………….………

04.09.2017
Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul Facultăţii19

Decan
(semnătura)

06.09.2017
…………………….………

…………………….………

16
Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare se formulează în mod distinct pentru fiecare activitate prevăzută în planul de învățământ (curs, seminar,
laborator, proiect). Ele se vor referi și la formele de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.)
17
În cazul când proiectul nu este o disciplină distinctă, în această rubrică se va preciza și modul în care rezultatul evaluării proiectului condiționează admiterea
studentului la evaluarea finală din cadrul disciplinei.
18
Nu se va explica cum se acorda nota de promovare.
19
Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparține programul de studii cu privire la fișa disciplinei.

