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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 

Geoconservare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Alexandru Andrasanu
2.3. Titularul activităţilor de seminar Alexandru Andrasanu
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

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

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  10 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibacunostinte 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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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina geoconservare, principii, metode, aplicabilitate 
Sa inteleaga functionarea sistemului terestru, materialele componente si modul de formare 
Sa recunoasca principalele procese geologice ce au determinat formarea geodiversitatii 
Sa isi insuseasca modalitatile de sporire cantitativa si calitativa a identificării elementelor de geodiversitate și de 
patrimoniu geologic 
Sa stapaneasca termenii de specialitate 
Sa cunoasca tipurile de patrimoniu geologic si legăturile sale cu patrimoniul natural și patrimoniul cultural 
Sa isi insuseasca temeinic tehnologiile de evaluare / fisele de evaluare a elementelor de geodiversitate si a 
siturilor de interes pentru geoconservare
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 Sã demonstreze capacitatea de a valorifica în proiecte personale cunoștințele acumulate în timpul cursului. 
Sã poatã dezvolta proiecte de cercetare interdisciplinare. 
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la studierea și valorificarea patrimoniului geologic 
Sã demonstreze preocupare privind dezvoltarea de proiecte interdisciplinare. 
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul patrimoniului geologic 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Sa-si insuseascacunostintele referitoare geoconservare ca un nou domeniu al geologiei dedicat 
identificarii valorilor geodiversitatii si a rolulului patrimoniului geologic in dezvoltarea  durabila 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Sa inteleaga conceptele de baza ale geoconservarii: patrimoniul geologic, geoeducatia, geoturismul 
si geoparcul 
Sa invete sa identifice valoarea geodiversitatii si modalitatile de evaluare a sa pentru a determina 
valorile sale 
Sa poata interpreta patrimoniul geologic si sa  
Să învețe modalitățile de folosire a metodelor de cercetare din cadrul științelor Vietii si Pamantului, 
în vederea aplicării lor în teren. 
Sã poatã interpreta datele rezultate în urma documentării de teren. 
Să cunoască modalități de valorificare a patrimoniului geologic prin prin interpretare si 
dedezvoltarea de proiecte interdisciplinare.  
Să realizeze și interpreteze proiecte interdisciplinare ce au ca scop valorificarea geodiversitatii, 
patrimoniului geologic in planurile de dezvoltare locala

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS  
Număr  de ore - 28 

Metode de 
predare

Observaţii 

- Geoconservarea – concepte de baza, metode, aplicatii 
- Geodiversitatea  - elementele componente : elementele 

componente ale Pamantului (minerale si roci) ; structura 
interna ; conceptul de timp geologic ; evolutia vietii si 
interpretarea lumilor trecute 

- Perceptia publica a geodiversitatii si patrimoniului geologic 
- Interpretarea geodiversitatii pentru educatie si geoturism 
- Rolul geodiversitatii in planurile de dezvoltare locala - auditul 

geodiversitatii – Planurile de actiune pentru geodiversitate 

 
 
 
 
Prelegere, 
exemplificari 

 
 
 
 
14 prezentari cu 
exemplificari si dezbateri 

 Bibliografie Obligatorie: 
Gray, M. 2004 Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature. Wiley and Sons, Chichester 
Brilha, J., 2016. Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheritage 8, 
119134. 
Andrășanu, A., Grigorescu, D., 2012. Geoheritage in Romania and its conservation. In Geoheritage in Europe and its 
coservation, Wimbledon, W., Smith-Meyer, S. (edts), ProGEO, ISBN 978-82-426-247-5, pp 151 – 163 
Pásková, M., Zelenka, J., Ogasawara2, T., Zavala, B., Astete, B. 2021. The ABC Concept—Value Added to the Earth 
Heritage 
Interpretation? In Geoheritage (2021) 13: 38
Bibliografie Facultativă: 
Crofts, R., Tormey, T., E. Gordon, J.E. 2021. Introducing New Guidelines on Geoheritage Conservation in Protected 
and Conserved Areas. In Geoheritage, Geoheritage (2021) 13: 33

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
 

Metoda Observatii 
 

Roci, fosile, procese geologice - identificare 
Metode de recunoastere a principalelor tipuri de roci 
Reconstructia modului de formare pentru roci 
Reconstructia mediului de viata pentru fosile 
Interpretarea geodiversitatii rocilor si fosilelor 
Metode de evaluare a geodiversitatii unui teritoriu 
Componentele planului de actiune pentru geodiversitate 

Dezbatere metode de studiu 
Studiul esantioanelor 
Recunoastera unor tipuri de roci 
Recunoasterea unor fosile 
Exercitiu pe baza esantioanelor 
Tipuri de fise, dezbatere 
Recunoasterea elementelor 
componente

Laborator, esantioane, 
fise de observatie 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
Grotzinger, J., Jordan, T.,H., Press, F.,Siever, R.2007,Understanding Earth W.H.Freeman & Company, (5th Edition), 661p
Bibliografie Facultativă: 
Crofts, R., Tormey, T., E. Gordon, J.E. 2021. Introducing New Guidelines on Geoheritage Conservation in Protected 
and Conserved Areas. In Geoheritage, Geoheritage (2021) 13: 33

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

Cursul este corelat cu activitati de geoconservare din Romania, geoparcuri UNESCO, asociatii, proiecte in domeniu
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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 Claritatea si corectitudinea 
informatiilor expuse

Examen oral 
30% 

10.5. Seminar/Laborator  Indeplinirea criteriilor solicitate 
pentru elaborarea temelor

Evaluarea temei de semestru 70% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- Limbaj ştiinţific satisfăcător, 
- Cunoașterea diferențelor dintre geodiversitate si patrimoniu geologic. 
- Cunoaşterea caracteristicilor principale ale instrumentelor utilizate in identificarea si evaluarea geodiversitatii 
- Finalizarea corespunzătoare a proiectului de la lucrările practice. 
- Participarea la activitatile de echipa 

 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele 
DA- disciplina de aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( disciplina 
facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

 
Data completării 

25.01.2020 
 

 

Titular curs 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Titular lucrari seminarii 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

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 

 


