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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Bucuresti
1.2. Facultatea Facultatea de Geologie si Geofizica
1.3. Departamentul Departamentul de Mineralogie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologica
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale
1.7. Forma de învăţământ Zi, cu frecventa

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Mineralogie analitică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Gheorghe Ilinca
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. Dr. Antonela Neacsu 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare EXAMEN 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 S 

Obligativitate3 DI 

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

 
4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Cunostinte de Mineralogie, Cristalografie, Chimie 
4.2. de competenţe Disciplina urmăreşte obţinerea de cunoştinţe fundamentale privind: metode determinative directe 

utilizate în mineralogie – microanaliza chimică în raze X (sistem EDS şi WDS) şi difracţia de 
raze X prin metoda pulberilor şi pe mono-cristal. Aceste noţiuni pregătesc studenţii pentru 
abordarea tehnicilor analitice fundamentale de determinare a compoziţiei chimice şi structurii 
mineralelor, cu aplicaţie directă la elaborarea tezei de dizertaţie. 

 
5. Condiţii(acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Acces la laptop, videoproiector 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Amfiteatrul Ludovic Mrazec, Laboratorul de difractie RX si microanaliza chimica 
prin fluorescenta RX  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

28 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
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 18 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
3.4.4.Tutoriala 6 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi 2 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 4 
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Cursul se concentrează pe asimilarea principiilor metodelor analitice descrise. Sunt explicate: principiul de 
funcţionare a microscopului electronic şi tipurile de microscoape utilizate, tipurile de interacţiune a electronilor 
cu materia – electroni secundari, retrodifuzaţi şi Auger, tipuri de raze X generate în urma acestor interacţiuni – 
raze X continue, caracteristice şi de fluorescenţă, principiul metodelor spectrometrice de analiză în raze X – 
metoda dispersiei lungimilor de undă (WDS) şi metoda dispersiei energiilor (EDS), elemente de practică a 
microanalizei: sistemul de vid al microscopului electronic, sistemul opto-electronic, sistemul de detectori. 
Analiza structurală a mineralelor prin difracţie de raze X este explicată prin intermediul următoarelor noţiuni: 
principiile fundamentale ale difracţiei în reţele cristaline (Legea lui Bragg, ecuaţiile lui Laue), tipuri de 
difractometre de raze X, metoda difracţiei în pulberi, difracţia electronilor. Sunt tratate de asemenea procedurile 
de analiză structurală pe mono-cristal şi prin metoda Rietveld. Cursul dedică un spaţiu important interpretării 
datelor analitice obţinute prin metodele determinative directe: statistica datelor analitice, calculul proporţiilor 
atomice pentru elemente cu stări multiple de valenţă, calculul bilanţului electronic, criterii raţionale de alegere a 
bazelor de calcul, evaluarea cristalochimică a rezultatelor, prelucrarea datelor de difracţie în pulbere, calculul 
profilelor teoretice de difracţie, standarde de difracţie, fişele ICSPDS, calculul echidistanţelor reticulare.
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Se încearcă permanenta cultivare a unei atitudini pozitive faţă de domeniul disciplinei și obținerea unui grad 
sporit de încredere în posibilitățile proprii de a produce date analitice viabile. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Insusirea metodelor analitice determinative de baza in studiul mineralogic si 
petrologic al crustei terestre

7.2. Obiectivele specifice Insusirea cunostintelor privind mineralogia determinativa prin metode directe.
 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

Metode de predare 
 

Ex.Prelegere 

Observaţii 
 

Ex. 1 prelegere 

Metodele mineralogiei determinative directe. 
Microanaliza electronica de raze X. Analiza structurala 
prin difractie de raze X si electroni 
2 ore 

Prelegere Prezentare PowerPoint 
Explicații la tablă 

Microanaliza electronica de raze X. Principiile 
metodei. Tipuri de microscoape electronice. Tipuri de 
interactiune a electronilor cu materia. Electroni 
secundari, retrodifuzati si Auger. Raze X continue, 
caracteristice, de fluorescenta. Spectrometria razelor X. 
Metoda dispersiei lungimilor de unda (WDS). Metoda 
dispersiei energiilor (EDS). Practica microanalizei in 
raze X. Sistemul de vid al microscopului electronic. 
Sistemulopto-electronic. Sistemul de detectori. 
6 ore 

Prelegere Prezentare PowerPoint 
Explicații la tablă 

Difractia razelor X si a electronilor. Principiile 
difractiei in retea cristalina. Tipuri de difractometre RX. 
Metoda difractiei in pulberi. Difractia electronilor. 
Analizestructurale a) pemonocristal, b) 
prinmetodaRietveld 
6 ore 

Prelegere Prezentare PowerPoint 
Explicații la tablă 

  
BibliografieObligatorie: 
 
Klein C., Hulburt C.S. (1995) Manual of Mineralogy. John Willey & Sons, Inc.. N.Y. 

Putnis A. (1992) Introduction to Mineral Sciences, Cambridge University Press. 
 
Pagini de internet: 

http://webmineral.com/ 

http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html 

http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/links/teach/teaching.html 
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http://geology.csupomona.edu/drjessey/class/minnotes.htm 

http://mineral.gly.bris.ac.uk/Mineralogy/minIIhome.html 

 
 
BibliografieFacultativă: 
 
Giacovazzo C. et al. (1994) Fundamentals of Crystallography. International Union of Crystallography Texts on 
Crystallography. 
 
Hammond C. (2001) The Basics of Crystallography and Diffraction. . International Union of Crystallography Texts on 
Crystallography. 
 

 
 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore –  
 

Ex.Studiul.... 
Ex. Recunoasterea...... 

Ex.lucrari laborator 
 

Reprezentari diagramatice in spatii de comozitie chimica 
binare si ternare. Diagrame XT. 

 
2 ore 
 

Insusirea metodelor de 
elaborare si interpretare a 
diagramelor 

Lucrari de laborator 

Procesarea datelor de microanaliza chimica in raze X. 
Calcule cristalochimice. 
 
6 ore 

Aplicatii practice de 
procesare si interpretare a 
datelor chimice 

Lucrari de laborator 

Achizitia si procesareadatelor de difractie in raze X 
prinmetodapulberilor. 

 
6 ore 
 

 
Proiect individual de 
masurare si prelucrare a 
datelor de difractie RX 

 
Lucrari de laborator 

Bibliografie Obligatorie: 
 
 CODARCEA, AL. (1965) Mineralogie, vol. I - Cristalografia. p. 568, Edit. Didacticăşi 

 Pedagogică, Bucureşti.  

 KLEIN C., HULBURT C.S. (1995) Manual of Mineralogy. John Willey & Sons, Inc.. N.Y. 
 
Bibliografie Facultativă: 
 
 HAMMOND C. (2001) The Basics of Crystallography and Diffraction. . International Union of 
 Crystallography Texts on Crystallography. 

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

În urma consultării potentialilor angajatorilor si a asociatiilor profesionale, prin prezentul curs se urmărește aprofundarea 
noțiunilor de mineralogie determinativa, a utilitatii si relevantei acestora in practica geologica curenta 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs - prezență, activitate, raspunsuri la 
examen

Examen 
75 % 

10.5. Seminar/Laborator  - referate, teme de laborator Calitatea referatelor si a temelor 
rezolvate

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Proiect individual complet, portofoliu de referate si teme

 

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 
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3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 
DFac( disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalentcu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

 
Data completării 

10.10.2021 
Titular curs 

Conf.dr.ing. Gheorghe ILINCA 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf.dr. Antonela NEACŞU 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Conf.dr.ing. Gheorghe ILINCA 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof. dr. ing. Lucian PETRESCU 

 

 


