
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 FIŞA DISCIPLINEI 

GLR 52061 Geomorfologie fluviatilă şi climatică 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Babeş Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Geografie 

1.3 Catedra Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Universitar/Licenta 

1.6 Programul de studii/Calificarea Hidrologie-Meteorologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea discilinei Geomorfologie fluviatilă și climatică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Sef lucrări. dr. Liviu Buzilă  

 Sef lucrări dr. Hosu Maria 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Sef lucrări. dr. Liviu Buzilă  

Sef lucrări dr. Hosu Maria 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

3 2.6 Tip de evaluare Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţional 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 din care: 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.2 curs 28 din care: 3.3 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi 2 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 

4. Precondiţii 

4.1 de curiculum Sunt necesare cunoştinţe de: cartografie (reprezentarea suprafeţei topografice pe 

hartă prin metoda curbelor de nivel, tipuri de hărţi topografice;  geografie  

generală (tipuri de sisteme geografice, surse de energie în cadrul sistemelor 

geografice); cunoştinţe de hidrologie generală, meteorologie şi climatologie 

4.2 de competenţe 
Analiza şi interpretarea hărţilor topografice 

 Prelucrarea statistică a datelor 

 

5. Condiţii 

5.1 de desfăşurare a cursului  Cursul se  desfăşoara în clădirea Facultăţii de Geografie conform orarului, în sala 

dotata  cu videoproiector 

5.2 desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
Laboratorul se desfăşoara în Laboratorul de Geomorfologie, unde studenţii vor 

avea acces la materialele didactice, necesare desfăşurării lucrărilor practice           

(tipuri de roci, planşe etc) 

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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1. Capacitatea de a înţelege  metodele, ipotezele  şi limitele de cercetare ştiinţifică în 

domeniul Geomorfologiei; 

2. Utilizarea cunoştinţelor  teoretice de bază  pentru explicarea şi interpretarea configuraţiei 

suprafeţei terestre, morfologia şi dinamica în timp, în funcţie  de factorii morfodinamici; 

3. Înţelegerea aspectelor morfografice şi morfodinamice actuale, pentru a face inferenţe  

legate de comportamentul sistemelor geomorfologice, în trecut  şi de a face predicţie 

asupra direcţiei de evoluţie; 

4.  Cunoaşterea, operaţionalizarea  şi înţelegerea  conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice 

geomorfologiei şi utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; 

5. Abilitatea  de a colecta şi analiza datele, atât în teren , cât şi în   laborator, conform 

metodelor specifice geomorfologiei   şi prezentarea lor adecvată, în limbajul  publicului 

interesat. 
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- capacitatea de  a structura informaţia.   

- capacitatea de analiza şi sinteza  

- capacitatea de a lucra în echipă  

- autonomie şi responsabilitate în elaborarea proiectelor individuale sau de grup 

- dezvoltarea gândirii critice şi capacitatea de rezolvare de probleme 

- dezvoltarea capacităţii  de a învăţa geomorfologia, independent de tutorele disciplinei şi de 

a integra cunoştinţele şi metodologia de studiu specifică geomorfologiei, cu alte domenii 

conexe 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Dezvoltarea capacitaţii studenţiilor de a analiza relaţia între sistemele 

morfoclimatice şi dinamica configuraţiei suprafeţei terestre. Cartarea formelor de 

relief rezultate prin acţiunea dominantă, specifică fiecărui agent morogenetic.  

• Capacitatea de a înţelege dinamica, formele şi natura sistemelor fluviale. 

Acumularea cunoştinţelor fundamentale necesare pentru lua decizii legate de 

mecanismele de intervenţie la nivelul albiilor fluviale, în funcţie de tipul şi 

dinamica acestora.  

 



7.2 Obiectivele specifice Principalele obiective ale disciplinei  sunt: 

- dezvoltarea capacităţii de a interpreta configuraţia suprafeţei topografice  

pe hărţile topografice, aerofotograme, imagini satelitare şi observaţii în 

teren; 

- stabilirea legaturii dintre caracteristicile peisajelor morfologice şi 

procesele majore, care au dus la geneza lor; 

- stabilirea relaţiei între structură-petrografie –relief. Abilitatea de a înţelege  

aspectele peisagistice şi implicaţiile practice în utilizarea reliefului; 

realizarea  hărţilor morfologice  tematice; 

- descrierea structurii scoarţei de alterare şi explicarea proceselor şi 

mecanismelor  specifice. 

- capacitatea de a reprezenta şi de a interpreta secţiunea transversală  a unei 

văi fluviale . Explicarea mecanismelor genetice; 

- abilitatea de a delimita pe harţi şi în teren, secţiunile active de luncă şi 

precizarea sectoarelor de risc; 

- abilitatea de a explica relaţia între tipurile de curgere si morfodinamica la 

nivelul albiilor fluviale; 

- dezvoltarea abilităţilor de a realiza masuratori şi interpretări, la nivelul 

profilelor de versanţi  (inclusiv structura); 

- capacitatea de interpreta rolul condiţiilor climatice în dinamica formelor 

de relief ; 

- Stabilirea  raportului- eroziunea şi acumulare glaciară, precum şi efectele 

acestor procese în peisajul geomorfologic; 

- Identificarea arealelor cu morfodinamică accentuată şi precizarea  

impactul asupra activităţii antropice; 

- Capacitatea de a desprinde rolul si impactul factorului uman asupra 

sistemelor geomorfice 

- Dezvoltarea capacităţii de a citi şi interpreta critic rezultatele unei lucrarii 

de specialitate; 

- Abilitatea de a realiza un proiect individual de cercetare şi prezentarea 

rezultatelor 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 



GEOMORFOLOGIE FLUVIATILĂ 

1. Concepte  fundamentale în geomorfología fluvială    2 ore  

Expunerea, explicatia, 

conversatia euristica, 

interogatia, 

problematizarea 

 

2. Caracteristicile sistemelor de drenaj. Tipuri de sisteme de 

drenaj în funcţie de condiţiile geologice şi climatice                                                             

2 oră 

Expunerea, explicatia, 

conversaţia euristica, 

utilizarea logicii 

interogative, utilizarea 

schitelor şi a desenului 

pe tablă, utilizarea 

videoproiectorului pentru 

prezentarea unor imagini, 

harţi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Morfodinamica albiilor fluviale                                   4 ore 

- Factori de control în morfologia albiilor fluviale 

- Tipuri de albii fluviale în funcţie de configuraţia şi 

dinanica în plan orizontal 

- Dinamica şi tipuri de structuri la nivelul albiilor fluviale 

4. Clasificarea râurilor                                                     2 ore 

5. Morfologia văilor fluviale în profil transversal. Luncile şi 

terasele fluviale                                                          2 ore 

 

6. Impactul antropic asupra râurilor: canalizare, urbanizare, 

baraje                                                                          2 ore 

GEOMORFOLOGIE CLIMATICĂ 

1. Introducere şi concepte                                     1 oră 

2. Agenţi, procese şi mecanisme induse de climat  2 ore  

   

3. Geomorfologia zonelor reci                    3 ore 

a. Domeniul glaciar – definiţie accepţiuni 

b. Gheţari, eroziune, transport şi sedimentare 

glaciară, forme rezultate. 

c. Domeniul periglaciar. Agenţi, procese, 

mecanisme, forme ale domeniului periglaciar 

4. Geomorfologia zonelor aride                               3 ore 

a. Domeniul zonelor aride şi subaride 

b. Acţiunea eoliană-procesele eoline şi forme ale 

eroziunii eoliene 

c. Geomorfologia suprafeţelor în regiunile aride  

i. versanţii şi formele de contact 

morfologic 

ii. suprafeţele plane şi suborizontale 

 

5. Geomorfologia zonelor tropicale                     3 ore 

a. Domeniul zonei tropicale 

b. Acţiunea apei în regiunea tropicală 

c. Forme de eroziune 

d. Forme de acumulare 

 

Expunerea, explicaţia, 

conversaţia euristica, 

utilizarea logicii 

interogative, utilizarea 

schiţelor şi a desenului 

pe tablă, utilizarea 

videoproiectorului pentru 

prezentarea unor imagini 

şi grafice 

 

6. Geomorfologia zonelor temperate                         2 ore 

a. Domeniul zonelor temperate 

b. Acţiunea apei în regiunea temperată 

c. Acţiunea eoliană în regiunea temperată-procesele 



eoline şi forme ale eroziunii eoliene 

d. Forme de eroziune 

e. Forme de acumulare 
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8.2 Seminar/Laborator. Geomorfologie fluviatilă Metode de predare Observaţii 

1. Cartografierea tipurilor de sisteme de drenaj. Explicarea 

acestor patternuri în funcţie de condiţiile geologice şi 

climatice                                                                4 ore  

Expunerea, explicaţia, 

Explicarea şi 

reprezentarea grafică, 

metoda cartografică, 

schiţarea, sinteza 

 

2. Cartarea geomorfologică a tipurilor de albii fluviale în 

funcţie de forma în plan. Analiza elementelor unui 

meandru                                                                  2 ore 

3. Morfologia şi dinamica albiilor aluviale   

Ieşire în teren 

Expunerea, explicaţia, 

metoda grafică, 

conversaţia euristică, 

analiza 

 

4. Cartarea luncilor şi teraselor fluviale.  

Ieşire în teren  

Expunerea, explicaţia, 

metoda grafica, metoda 

cartografica, conversatia 

euristica 

 

Geomorfologie climatică 

1. Identificarea naturii schimbării formelor de relief în 

diferite medii climatice    1 ore 

 

2. Evaluarea tehnicilor şi metodelor folosite în analiza 

informaţiilor geografice ce privesc diferitele tipuri de 

climate                                                              2 ore 

3. Cartografierea formelor de relief specifice climatelor 

utilizand tehnicile GIS                                 2 ore 

 



4. Elaborarea de modele teoretice şi cartografice în

explicarea evoluţiei formelor generate de climat    2 ore.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei a fost stabilit în concordanţă cu cerinţele pentru înscrierea la concursurile din 

instituţiile de specialiate. 

10. Evaluare

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea  teoriilor şi 

conceptelor de bază pentru 

explicarea genezei şi 

dinamicii reliefului terestru. 

Cunoaşterea principalelor 

forme de relief ale 

suprafeţei terestre şi 

pretabilitatea lor în 

utilizarea antropică 

Test scris 70 % 

10.5 Seminar/laborator 

Proiect de semestru  Activitate de semestru 10 % 

Evaluare cunostinţelor 

dobândite la seminarii 
Colocviu 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Pentru promovarea examenului, studenţii trebuie sa cumuleze minimum jumătate din punctajul alocat pentru

fiecare criteriu în parte, atât la partea de curs, cât şi la cea seminar.

Data completării Semnătura titularului de curs 

Şef lucrări dr. Buzilă Liviu 

Șef lucr. dr. Hosu Maria 

20.04.2022 

Data avizării în departament 

Semnătura şefului de departament 


