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FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

PROSPECȚIUNI ELECTRICE - PROIECT

Anul de studiu

IV

Semestrul*

8

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

v

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

Ob

Numărul de credite

1

Total ore din planul de
invatamant

11

Total ore pe semestru

25

Titularul disciplinei

14

Total ore studiu individual

Lect. dr. ing. Tuluca Florina Mihaela / Prof. dr. ing. Paul Georgescu
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea

GEOLOGIE SI GEOFIZICA

Departamentul

GEOFIZICA

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de invatamant
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Profilul

INGINERIE GEOLOGICA

Total

Specializarea

GEOFIZICA

14

C**

S

L

P
14

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)

Competente
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
Se urmareste cunoasterea etapelor pre-achizitie cat si de achizitie si prelucrare a datelor obtinute.
Pentru lucrarile teoretice se urmareste implementarea ecuatiilor fizico-matematice in medii cu variatie
continua a rezistivitatii electrice, simularea rezultatelor si interpretarea comparativa a acestora.
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
Explicarea tehnicilor de stabilire a modului optim de lucru si structura unui proiect geofizic, specific
metodelor geoelectrice.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare).
In functie de tematica aleasa, studentii vor avea la dispozitie aparatura de laborator cat si software
specific pentru prelucrarea avansata a datelor achizitionate pe teren.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile)
Aspecte atitudinale urmarite: intelegerea responsabilitatii profesionionale, intelegerea necesitatii unui
standard etic ridicat in practica inginereasca, implicarea in activitati stiintifice.
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Durată

Documentare teoretica si/sau practica (achizitie de date pe teren sau
efectuarea masuratorilor de laborator)

3

Prelucrarea datelor si/sau realizarea de modele sintetice

5

Reprezentarea grafica a rezultatelor (grafice, sectiui, harti, modele)

3

Interpretarea rezultatelor si redactarea proiectului.

3

Conţinut disciplină

BIBLIOGRAFIE

TOTAL
1.Gadallah M.R., Fisher R., 2009, Exploration Geophysics, Springer
2.Georgescu, P., 1982, Prospecţiuni electrice, Tipografia Univ. Bucureşti.
3.Dobrin M.B., Introduction to Geophysical Prospecting., 1960, Printed in USA
BY MCgRAW-Hill, Inc.
4. Reynolds J.M., 1998, An introduction to applied and environmental geophysics,
reprinted by J Wiley& Sons
5.Telford, W., Geldart L.P., Sheriff R.E, 1990, Applied Geophysics, Cambridge
University Press.
6. Roy K.K., 2008, Potential Theory in Applied Geophysics, Springer
7. www.earthdoc.org

La stabilirea notei finale se iau în considerare

14 ore

Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

80

- alte activităţi (precizaţi): activitate de teren (recunoastere in teren,
prelevare probe) si/sau utilizarea mai multor pachete software

20

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.
Nota finala se va acorda prin:
- evaluarea proiectul de an (lucrarea scrisa) si raspunsurile oferite la intrebarile pe tematica proiectului (in total, 80%
din nota finala)
- implicarea pentru realizarea originala a acestuia (inglobarea in proiect a unor date personale, utilizarea unor metode de
calcul sau analiza a datelor origiale, deplasare pe teren sau utilizarea integrata a mai multor pachete software),
reprezentand 20% din nota finala.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
Realizarea proiectului de an in proportie de 60%
Realizarea proiectului de an in proportie de 90%
Interpretarea finala bazata pe date geoelectrice cat si geologice
sau hidrogeologice (dupa caz) / verificarea rezultatelor prin mai
multe metode de calcul
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Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

2

8. Pregătire prezentări orale

0

2. Studiu dupa manual, suport de curs

0

9. Pregatire examinare finală

0

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

0

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

2

11. Documentare pe teren

2

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

3

12. Documentare pe INTERNET

0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

0

13. Alte activităţi …

0

7. Pregatire lucrări de control

0

14. Alte activităţi …

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

Data completării: 19.03. 2014

Semnătura titularului: ____________________

11

