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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București
1.2. Facultatea Geologie și Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4. Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5. Ciclul de studii1) Master
1.6. Specializarea/ Programul de studii Geo-Biologie aplicată in conservarea patrimoniului natural și cultural  
1.7. Forma de învăţământ Zi, frecvenţã

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Complexitate in sisteme naturale si culturale 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ioja Cristian
2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Ioja Cristian
2.4. Anul de studiu 
 

II 2.5. Semestrul
 

3 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  
4.2. De competenţe Studentul trebuie sã aibã cunoştinţe referitoare la .......................... 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului  
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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- Cunoasterea si înțelegerea conceptelor fundamentale din stiința complexității 
- Identificarea fenomenelor liniare și neliniare, de feedback, iterație, recursivitate, a fluxurilor 

informaționale si a parametrilor specifici, în diferite tipuri de sisteme naturale sau sociale  
- Cunoaștere de bază despre rețele, sensibilitate la condiții inițiale, predictibilitate, autoorganizare, 

structuri, fractali, zgomot si erori 
- Stăpânirea principiilor de modelare si crearea unor modele social-ecologice 
- Utilizarea softurilor de modelare AnyLogic, Netlogo si a altor instrumente de prelucrare a datelor 
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- Să demonstreze capacitatea de a corela modele teoretice complexe cu diferite fenomene naturale și 
sociale 

- Să analizeze diverse fenomene sau probleme din natura și societate, într-o manieră holistă, care ține cont 
de specificul sistemelor complexe 

- Să poată dezvolta modele pentru situații reale, utilizând soft-uri specifice 
- Să poată lucra în contexte transdisciplinare pentru cercetare, celule de criză si management 
- Să poată utiliza instrumente și metode noi pentru a evalua contexte cu mulți agenți și cu dinamică 

complexă 
 

 
 

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 40 
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 20 
3.4.4.Tutorialã 10 
3.4.5.Examinări 7 
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 fundamentale necesare pentru înțelegerea, 

modelarea și cercetarea complexității din sistemele naturale și culturale
7.2. Obiectivele specifice - Studiul caracteristicilor complexității: dinamică, feedback, neliniaritate, 

dependență de istorie, legături, auto-organizare, adaptabilitate și redundanță, 
sensibilitate 
- Elemente de bază despre sisteme social-ecologice 
- Elemente despre complexitate și cultură, percepție, modele mentale, politici și 
legi, rezistență, adaptabilitate. Studii de caz 
- Elemente de bază pentru utilizarea unor programe de modelare: AnyLogic

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore -14 

Metode de 
predare

Observaţii 
 

Prezentare generală a științei complexității (1) 
istoric, curente științifice și schimbări de paradigmă, context, 
caracteristici generale sisteme complexe, personalități marcante, 
experimente memorabile, starea actuală

prelegere, 
dezbatere 

 

Liniaritate, neliniaritate, feedback, sensibilitate, predictibilitate, 
haos determinsit, auto-organizare, structuri și rețele (1) înțelegerea 
principiilor de bază, determinism, relații cauză-efect, modele 
matematice simple, exemple de fenomene liniare în natură și societate: 
fenomene climatice, dinamici în ecosisteme, populații etc., conceptul de 
black-box, simulări ale unor modele, feedback pozitiv si negativ, sisteme 
de autoreglare – exemple in tehnică, natură, economie etc.

prelegere, 
dezbatere 

 

Complexitate în natură și cultură – când și unde trebuie să 
schimbăm perspectiva? (1) 
studii de caz referitoare la intervenții în natură și societate, management 
de arii protejate 

prelegere, 
dezbatere 

 

Principii de modelare și instrumente de modelare și simulare (1) 
principii utile în modelarea sistemelor complexe, prelucrare de date, 
tipuri de instrumente, metode de simulare, utilizara datelor 

prelegere, 
dezbatere 

 

 Bibliografie Obligatorie:  
Stave K, (2017). Social and Ecological System Dynamics. Springer International Publishing 
Worboys, G. L., Kothari, A., Pulsford, I., Lockwood, M., & Feary, S. (2015). Protected Area Governance and Management. ANU Press. 
https://doi.org/10.22459/PAGM.04.2015 
Yoshida, Z. (2010). Nonlinear Science: The Challenge of Complex Systems (2010 edition). Berlin: Springer. 
Bibliografie Facultativă: 
McCabe, V. (2014). Coming to Our Senses: Perceiving Complexity to Avoid Catastrophes (1 edition). New York: Oxford University Press. 
Mitchell, M. (2011). Complexity: A Guided Tour (1 edition). Oxford: Oxford University Press. 
Morin, E., & Montuori, A. (2008). On Complexity. Cresskill, N.J: Hampton Press.
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 

Ex.  Ex. lucrãri laborator 
 

Modelare (1) modelarea 
interacțiunilor 
dintre 
populații 
biologice

laborator/simulări pe 
calculator 

Modelare (1) 
 

modelarea 
interacțiunilor 
sociale și 
social-
ecologice 

laborator/simulări pe 
calculator 

 Bibliografie Obligatorie: 
https://www.anylogic.com/resources/books/
Bibliografie Facultativă: 

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

- Disciplina își propune să îmbunătățească capacitățile beneficiarilor de a lucra și interveni în sisteme complexe, adaptând 
continuu procesele de managementul și reacție, atât în situații stabile cât și în situații de criză 
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10. Evaluare 
Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare
10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs  Proiect echipa 50% 
10.5. Seminar/Laborator  Proiect individual 50% 
10.6. Standard minim de performanţă 
Pentru nota 5, proiectul pe echipe trebuie să dovedească: 
-implicarea tuturor membrilor 
-realizarea in termenul dat 
-realizarea unei prezentări si susținerea acesteia 
-capacitatea de a descrie tema prin prisma complexității 
-documentare privind cazul/tema primită 
Pt nota 5, proiectul individual trebuie să dovedească: 
-alegerea unui model teoretic sau real relevant 
-descrierea modelului (minim 3 elemente specifice complexității) 
-utilizarea elementelor de bază ale unui software de modelare 
 

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 

10.10.2021 
Titular curs 

Prof. dr. Ioja Ioan Cristian 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. Ioja Ioan Cristian 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof. Dr. Lucian Petrescu 

 


