FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Departamentul de Ştiinţe Exacte si Ingineresti
Ingineria Mediului
Licenţă
Ingineria Mediului

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Fizica atmosferei
2.2. Cod disciplină
M113
2.3. Titularul activităţii de curs
Corcheş Mihai Teopent
2.4. Titularul activităţii de seminar
Corcheş Mihai Teopent
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul II
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
I
C
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
1
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
14
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

53
28
81
3

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector, Laptop
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Videoproiector, Laptop

1
14
53 ore
29
14
10
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1 - Explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau
naturala care determina si influenteaza poluarea mediului
C3.2.Interpretarea mecanismelor prin care factorii naturali si antropici conduc la
deteriorarea calitatii mediului
C4.3. Identificarea interdependentelor dintre factorii poluatori si efectele asupra
mediului
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Să ajute la înţelegerea mecanismelor, proceselor si efectelor de
origine antropica sau naturala care determina si influenteaza
poluarea aerului, la identificarea interdependentelor dintre
factorii poluatori si efectele asupra mediului, dezvoltarea unei
gândiri ştiinţifice, crearea abilităţilor de observare a
fenomenelor din mediu şi rezolvarea corectă a problemelor
specifice;
7.2 Obiectivele specifice
Formarea abilităţilor de a utiliza eficient sursele de informare,
dezvoltarea aptitudinilor de studiu individual şi de lucru în
echipă.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
C1. Structura şi compoziţia atmosferei
1.1. Componentele gazoase ale atmosferei
1.2. Separarea difuză a gazelor în atmosferă
1.3. Impuritătile solide ale atmosferei
1.4. Viteza de cădere a particulelor solide
1.5. Turbulenta aerului si fenomene de transport vaporii
de apă din atmosferă
C2. Statica atmosferei
2.1. ecuatia de stare a aerului
2.2. variatia presiunii aerului în functie de altitudine
2.3. variatia presiunii atmosferice la nivelul mării
geopotentialul absolut si relativ
C3. Procese termodinamice în atmosferă
3.1. Gradientul de temperatură adiabatic uscat
3.2. Gradientul de temperatură adiabatic uscat
3.3. Temperatura potentială
3.4. Gradientul adiabatic umed
3.5. Entropia si temperatura potentială
3.6. Nivelul de condensare
3.7. Temperatura potentială echivalentă
3.8. Procese pseudoadiabatice
3.9. Stabilitatea termodinamică a atmosferei energia de

Metode de predare

Prelegere,
dezbatere

Prelegere,
dezbatere

Prelegere,
dezbatere

Observaţii

8.1 Curs
Metode de predare
instabilitate
C4. Radiatia termică solară terestră şi atmosferică
4.1. Fluxul radiatiei termice în atmosferă
4.2. Legile radiatiei termice
4.3. Soarele si constanta solară
Prelegere,
4.4 Extinctia generală a radiatiei solare în atmosferă
dezbatere
4.5. Absorbtia radiatiei solare în atmosferă
4.6. Difuzia radiatiei solare în atmosferă
4.7. Reflexia radiatiei solare
C5. Energia radiantă
5.1. Tipuri de radiaţii în atmosferă
5.2. Spectrul radiaţiilor solare
Prelegere,
5.3. Factorii care influenţează radiaţia solară
dezbatere
5.4. Componentele fluxului radiativ
5.5. Bilanţul radiativ-caloric
C6. Transportul de căldura la suprafała terestră
6.1. Temperatura solului.
Prelegere,
6.2. Mersul diurn si anual al temperaturii solului.
dezbatere
Îngheţul solului.
6.3Regimul termic al marilor bazine acvatice.
C7. Transportul de căldură în atmosferă
7.1. Schimbul de căldură convectiv si turbulent
Prelegere,
7.2. Afluxul de căldură convectiv si turbulent
dezbatere
7.3. Surse interne de căldură
7.4. Transportul de căldură advectiv
C8. Regimul termic al atmosferei
8.1. Distributia temperaturii pe verticală
Prelegere,
8.2. Variatiile de temperatură ale aerului
dezbatere
8.3. Bilantul termic
C9.Ciclul apei în sistemul Pământ-atmosferă
9.1. Teoria cinetico-moleculară a evaporării
9.2. Ecuatia difuziei turbulente a vaporilor de apă
Prelegere,
9.3. Condensarea vaporilor de apă
dezbatere
9.4. Nuclee de condensare
9.5. Norii si ceata
C10. Mişcările aerului
10.1. Fortele ce actionează în atmosferă
Prelegere,
10.2. Ecuatiile generale ale miscării aerului
dezbatere
10.3. Distributia vitezei vântului
10.4. Vântul termic
C11. Sistemul ciclului hidrodinamic
11.1. Circuitul apei în natură
Prelegere,
11.2. Sistemul hidrologic ca sistem închis
dezbatere
11.3. Modelarea sistemului hidrologic

Observaţii

8.1 Curs
Metode de predare
C12.Precipitatii lichide
12.1. Caracteristicile ploilor
Prelegere,
12.2. Metode de determinare a ploii medii pe bazin
dezbatere
12.3. Ploaia maximă probabilă
C13. Zăpada
13.1. Caracterizarea fizică a procesului de acumulare si
Prelegere,
topire a stratului de zăpadă
dezbatere
13.2. Caracteristicile stratului de zăpadă
13.3. Metoda bilantului caloric
C14. Evapotranspiratia
14.1. Caracterizarea fizică
Prelegere,
14.2. Evaporatia de la suprafata terenurilor saturate si
dezbatere
nesaturate
14.3. Evaporatia potentială si reală
8.2 Bibliografie
-D. Borsan, Fizica atmosferei, Editura Univ. Bucuresti, 1981.
-C. Stihi, Fizica mediului şi climatologie, Editura Bibliotheca, Targovişte, 2009.
-M. Herovanu, Introducere în fizica atmosferei, Editura Tehnică, Bucuresti, 1957.
-J. Holton, Dinamica atmosferei, Editura Tehnică, Bucuresti, 1996.
-D. Borsan, Fizica atmosferei şi poluarea aerului, Editura Univ. Bucureşti, 1998.
Seminar-laborator
1.Componentele gazoase ale atmosferei
2. Presiunea atmosferica. Variatia presiunii aerului în
functie de altitudine
3. Vaporii de apa din atmosferă. Contributia la
schimbarile climatice.
4. Poluanţii atmosferici (oxidanţi) şi impactul lor asupra
ecosistemelor.
5.Miscările aerului si transportul poluanţilor în atmosfera
6.Influenţa factorilor atmosferici asupra nivelului de
poluare a aerului
7.Impactul radiaţiei solare asupra mediului.

Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări

Bibliografie
-D. Borsan, Fizica atmosferei, Editura Univ. Bucuresti, 1981.
-C. Stihi, Fizica mediului şi climatologie, Editura Bibliotheca, Targovişte, 2009.
-M. Herovanu, Introducere în fizica atmosferei, Editura Tehnică, Bucuresti, 1957.
-J. Holton, Dinamica atmosferei, Editura Tehnică, Bucuresti, 1996.
-D. Borsan, Fizica atmosferei şi poluarea aerului, Editura Univ. Bucureşti, 1998.

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
75%

Rezolvarea corectă şi
Proba scrisa in cadrul
completă a cerinţelor
examenului
subiectelor de examen
10.5 Seminar/laborator
Corectitudinea rezovarii
Verificare pe parcurs
25%
testelor scrise
Testare finala
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competenţelor în: Redactarea unui studiu de specialitate pentru determinarea interactiunilor
dintre factorii naturali, activitatile umane si calitatea mediului.
10.4 Curs

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

24.09.2016

Lect. dr. ing. Corcheş Mihai

Lect. dr. ing. Corcheş Mihai

Data avizării în departament

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Mihaela ALDEA

