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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 Geologie
1.4. Domeniul de studii Inginerie Geologica
1.5. Ciclul de studii1) Master
1.6. Specializarea / Programul de studii Evaluarea Bazinelor de Sedimentare si a Resurselor Minerale
1.7. Forma de învăţământ Zi, cu frecventa

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Petrologie magmatica in context tectonic 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof. Dr. Mihai Ducea
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. Dr. Mihai Ducea 

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 Cursul de Geologie Fizica, Petrologie Endogena
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la geologia regionala, cunostiinte generale de 

magmatism si tectonica, si sa fi trecut prin toate cursurile fundamentale din pregatirea pre master 
in geostiinte 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

Amfiteatru (e.g. Mrazec) in cladirea din N. Balcescu, sau remote prin 
ZOOM/TEAMS; laboratorul se efectueaza intr-o sala cu acces la calculatoare sau 
remote prin ZOOM/TEAMS

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina petrologie magmatica.  
Sa inteleaga rolul izotopilor radiogenici si stabili in interpretarea tectonica a petrologiei 
Sa recunoasca principalele asociatii de roci magmatice specifice fiecarui cadru tectonic 
Sa isi insuseasca caile intelegere cantitativa a fluxurilor de masa magmatica si transferul lor intre varii rezervoare 
ale planetei in special cele din crusta si mantaua superioara 
Sa stapaneasca principiile moderne ale analizei petrotectonice 
 

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 20 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
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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Sa poata gandi activitatea stiintifica referitoare la proiectul de master 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea si posibilitatea de a continua studiile prin doctorat 
Sa participe la activitatile de cercetare in departamentele de geologie si mineralogie 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa stapaneasca metdologia moderna de analiza petrologica in special cea 
petrochimica/izotopica

7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga distributia principalelor orogene pe planeta prin prisma 
magmatismului 
Sa poata interpreta orice situatie geologica regionala pe baza unei analize rapide 
de baze de date geochimice

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

Metode de predare 
 

Ex.Prelegere  

Observaţii 
 

Ex. 1 prelegere 

Introducere in petrologia magmatica moderna, si o 
trecere in revista a metodelor folosite- petrografie, 
geochimie de elemente majore si urma, geochimie 
izotopica (6 ore) 

Prelegere Prezentare Powerpoint 

Criterii de identificare a cadrelor tectonice pe baza 
petrologie rocilor magmatice ; ofioloite si crusta 
oceanica, magmatism de hot spot si alte magme de 
interior de placa (4 ore) 

Prelegere Prezentare Powerpoint 

Magmatism in zone de subdutie si coliziune 
continentala ; aplicatii ale petrologiei tectonice in 
Proterozoic si Arhaic (4 ore) 

Prelegere Prezentare Powerpoint 

 Bibliografie obligatorie: https://www.geo.arizona.edu/tectonics/Ducea/tecpet/ 
Bibliografie facultativă: materiale trimise prin email/google drive – varii lucrari stiintifice care difera de la an la an 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

  

Probleme de geochimie si baze de date magmatice. 
Manipulare de date, plotari si interpretai (6 ore) 

Abilitatea de a lucra cu date 
petrologice

Lucrari de laborator si tema 

Calcularea fluxurilor magmatice in varii contexte 
tectonice (4 ore) 

Abilitatea de a determina 
ciclicitatea orogenica prin 
magmatism si a identifica 
varii procese tectonice prin 
magmatism 

Lucrari de laborator si tema 

Paleomohometrie (6 ore) Determinari de evolutie a 
grosimii crustei cu aplicatii 
la zacaminte metalice

Lucrari de laborator si tema 

 Bibliografie obligatorie: https://www.geo.arizona.edu/tectonics/Ducea/tecpet/
Bibliografie facultativă:  Teme de casa/lucrari stiintifice oferite de profesor in format Pdf – difera de la an la an 

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

Rocile magmatice au o insemnatate deosebita in zacaminte -majoritatea zacamintelor metalice sunt formate in zone 
magmatice. Din acest motiv, evolutia sistemelor magmatice este critica in a intelege distributia geochimica a zacamintelor. 
De asemenea rocile magmatice bazice sunt ades folosite in reconstructia bazinelor de sedimentare. Aceste aspecte sunt 
evidentiate in timpul cursului si folosite in laboratoare si temele de casa. 

 
10. Evaluare 
 

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

Pondere din 
nota finală
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10.4. Curs Prezenta fizica la curs si laborator, 
examen

Examen oral sau scris 
75% 

10.5. Seminar/Laborator  Teme de laborator Note teme de laborator 25%
10.6. Standard minim de performanţă 
Teme de laborator completate, competenta minim 50% din intrebari la examenul final 

 

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 

19 Dec 2021 
Titular curs 

Prof. Dr. Mihai Ducea 
Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. Dr. Mihai Ducea 

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 

 


