
 1

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2. Facultatea GEOLOGIE ŞI GEOFIZICÃ 
1.3. Departamentul INGINERIE GEOLOGICÃ 
1.4. Domeniul de studii INGINERIE GEOLOGICÃ 
1.5. Ciclul de studii1) MASTER 
1.6. Specializarea/ Programul de studii INGINERIE GEOLOGICÃ ŞI GEOTEHNICÃ AMBIENTALÃ 
1.7. Forma de învăţământ ZI 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei METODE GEOFIZICE DE INVESTIGAȚIE GEOTEHNICĀ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Ing. Ungureanu Constantin 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Ing. Ungureanu Constantin 
2.4. Anul de studiu 
 

I 2.5. Semestrul 
 

2 2.6. Tipul de      
evaluare 

Verificare 2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Prospectiuni Electrice, Prospectiuni seismice, Prospectiuni Electro-Magnetice 
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la .metodele de investigare geofizică. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Sala cu sistem de proiectie. Studenții vor respecta programul prelegerilor.  
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sală cu calculatoare 
Prezenţa obligatorie la orele de seminar / laborator  (conform Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar în Universitatea din 
Bucureşti) 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sã cunoascã limbajul specific pentru disciplina “Metode geofizice de investigație geotehnică” 
Să înțeleagă principiile geofizice 
Sã recunoascã principalele metode de investigare geofizică  
Sã îşi însuşeascã cãile de sporire cantitativã şi calitativã a diferitelor metode de investigare 
Sã stãpâneascã programele de modelare si de prelucrare a datelor 
Să cunoască cazurile in care metodele geofizice pot fi aplicate 
 

C
om
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ns
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al
e Să demonstreze capacitatea de a integra metodele geofizice in planul de investigare geotehnic 

Sã poatã dezvolta proiecte de investigare sau monitorizare bazate pe metode geofizice 
Să aibă capacitatea de a comunica în scris și oral eficient, la nivel profesional, utilizând terminologia specifică, atât în limba 
română cât și într-o limbă de circulație internațională 
Să fie capabil să lucreze individual, în echipă sau într-un mediu complex multidisciplinar 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
3.4.4.Tutorialã 10 
3.4.5.Examinări 17 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sã-şi însuşeascã cunoştinţele referitoare la metodele geofizice aplicabile in ingineria 
geotehnică ...................... 

7.2. Obiectivele specifice Sã înţeleagã avantajele şi limitările metodelor geofizice 
Sã poatã interpreta secţiuni geofizice pe baza informaţiilor punctuale directe 
Sã cunoascã factorii care influenţează pozitiv sau negativ principalele metode de 
investigare geofizică 

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 
 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Notiuni introductive şi obiectivul disciplinei                                                          (2h) prelegere 1 p 
Tehnici de investigare electrică                                                                            (2h) prelegere 1 p 
Tehnici de investigare seismică                                                                           (4h) prelegere 2 p 
Tehnici de investigare electromagnetică                                                              (2h) prelegere 1 p 
Studii de caz I                                                                                                       (2h) prelegere 1 p 
Studii de caz II                                                                                                      (2h) prelegere 1 p 
Bibliografie Obligatorie 
J. Reynolds, An introduction to applied and environmental geophysics, West Sussex: John Wiley & Sons, 1997 
W. Telford, L. Geldar și Sheriff, Applied Geophysics-Second Edition, Cambridge University Press, 1990. 
I. Panea, Prospecţiuni seismice - Note de curs, București, 2013 
D. Ioane, Geofizica pentru mediu, București: Verghiliu, 2006 
A. Roy, „Ambiguity in geophysical interpretation,” Geophysics, 1962 
ASTM International, ASTM D6429-99(2011)e1, Standard Guide for Selecting Surface Geophysical Methods, West Conshohocken, 2011 
Bibliografie Facultativă: 
D. Enescu și T. Orban, Prospecțiuni seismice, Bucuresti, 1979 
H. M. Mooney, Handbook of Engineering Geophysics, vol. I: Seismic, Minneapolis: Bison Instruments, 1984 
M. Ivan, Magnetic Prospecting (in Romanian), București: Universitatea din București, 1994 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

Metode de predare 
 

Observaţii 
 

Achiziţia datelor geofizice                                                                                    (6h) Demonstraţie Aplicaţie. de teren 
Prelucrarea măsurărilor electrice                                                                         (4h) Exercițiu prelucrare Aplic. calculator 
Prelucrarea măsurărilor seismice                                                                        (4h) Exercițiu prelucrare Aplic. calculator 
Bibliografie Obligatorie: 
M. H. Loke, RES2DINV ver. 3.55, Rapid 2D resistivity and IP inversion using the least-squares method. Software Manual, 2006 
C. B. Park și R. D. Miller, „Multichannel analysis of surface waves,” GEOPHYSICS, vol. 64, 1999 
Bibliografie Facultativă: 
C. Park, „MASW Analysis of Bedrock Velocities (Vs and Vp),” SEG annual meeting (Dallas, Texas), 2016 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina răspunde concret cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional a învăţământului superior în 
domeniul geoștiințelor, în strânsă conexiune cu aplicații inginerești în studiul mediului; 

Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului de inginerie geologică din Universităţii din Bucureşti, 
fiind corelată cu programe de studii similare din universităţi europene; 

Contextul actual de dezvoltare al ingineriei geologice aplicate asigura multiple domenii de activitate, potențialii angajatori fiind atât din 
mediul educaţional, cât şi din mediul industrial, al mediului de cercetare - dezvoltare, precum și organizaţii/asociaţii/ societăţi/ 
companii naţionale, internaţionale sau multinaţionale; 

Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică şi tehnică adecvată, care să le 
permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după absolvire, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de studii postuniversitare 
şi doctorat; 

Programul de studii face parte din politica şi strategia Universităţii din Bucureşti, atât din punct de vedere al conţinutului şi structurii, 
cât şi din punct de vedere al aptitudinii şi deschiderii internaţionale oferite studenţilor 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaştere şi înţelegere Verificare orală 0.5 
10.5. Seminar/Laborator Explicare şi interpretare Temă individuală 0.5 
10.6. Standard minim de performanţă : Realizare si prezentare temă individuală 
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1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenţã/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (conţinut)  
 - pentru nivelul de licenţã se alege una din variantele - DF (fundamentalã), DD (din domeniu), DS (de specialitate), DC (complementarã).  
 - pentru nivel master se alege una din variantele DA (de aprofundare), DC (complementarã),  S (de sintezã) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (obligatorie) DO (opţionalã) DFac (facultativã). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 
09.01.2021 

Titular curs 
Lect. dr. ing. Ungureanu Constantin. 

Titular lucrari laborator/semi 
Lect. dr. ing. Ungureanu Constantin. 

 

 

Data avizării în departament 
18.10.2021 

Director de departament 
Lect. dr.ing. I. Popa 

 
  

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof.dr.ing. L. Petrescu 

 
 
 


