FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babes - Bolyai
Biologie şi Geologie
Geologie
Geologie/Inginerie geologică
3 ani/4 ani
Zi/Geologie/Inginerie geologică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Geotectonica
2.2 Titularul activităţilor de curs
Sef lucr. dr. Constantin Balica
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Sef lucr. dr. Constantin Balica
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
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
82
3.8 Total ore pe semestru
138
3.9 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
14
14
14
10

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Geologie generală, Mineralogie, metode fizice de analiza a mineralelor
si rocilor, Chimie/Geochimie; Petrologie Magmatica, Matematica
4.2 de competenţe
• Utilizarea microscopului, a intrumentarului de laborator, utilizarea
software d calcul tabelar (i.e. MS- Excel)
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•

Sala de curs dotată cu videoproiector

•

Sala de seminar dotată cu videoproiector , muzeul şi biblioteca
Departamentului de Geologie, acces la baze de date bibliografice.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Intelegerea mecanismelor ce guverneaza dinamica globului terestru de la formarea acestuia pana in
prezent;

-

Plasarea proceselor magmatice, metamorfice si sedimentare intr-un cadru de referinta
unitar;
Intelegerea si descifrarea condiţiilor genetice magmatice, metamorfice si sedimentare;
Intelegera relatiei intre diversele componente ale globului terestru (e.g. manta/crusta) prin
manifestarile la suprafata globului terestru ;
cunoştinţe teoretice, fundamentale, despre evoluţia Pământului, procesele ce acţionează
continuu asupra sa şi despre formarea şi evoluţia structurilor majore din cuprinsul scoarţei
terestre în scopul decelării structurilor vechi conservate în orogene.

Competenţe
transversale

- disciplina fixeaza cadrul de referinta pentru toate celelalte discipline geologice fundamentale.

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

- Explicarea proceselor si a conditiilor geodinamice de evolutie a planetei
Pamant de la formarea sa si pana in prezent.
Disciplina de Geotectonică abordează problematica formării şi evoluţiei Pământului
în contextul teoriei Tectonicii Globale şi a teoriilor complementare ce au ca
finalitate explicarea proceselor ce au dus la formarea si evolutia continentelor, a
fundurilor oceanice si a structurilor asociate sau care le pun în relaţie

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Scurt istoric al dezvoltării tectonicii globale, teoria derivei
continentelor, teoria expansiunii fundurilor oceanice şi teoria
tectonicii plăcilor (resp. noua teorie a tectonicii globale). Obiectul
geotectonicii, litosfera, crusta.
2. Structura internă a Pământului:
– nucleul (compoziţie, origine, structură, temperatura);
– mantaua inferioară (mineralogia, proprietăţi fizice, stratul
D”);
– mantaua superioară convectivă (compoziţie chimică,
structură, discontinuitatea de la 660 km)
3. Convecţia mantelică (generalităţi, tipuri de convecţii în manta,
celula de convecţie ideală, transformări de fază, panaşele de manta
şi relaţia lor cu geotectonica
4. Litosfera şi astenosfera: Mantaua superioară litosferică. Crusta
(continentală şi oceanică). Litosfera continentală şi oceanică, tratare
paralelă a originii lor, magmatismul lor, petrografia, reologia
litosferei, fluxul termic a litosferei.
5. Deriva continentelor: teoria Euler, dovezi geologice,
paleoclimatice, paleontologice, paleomagnetice. Expansiunea
fundului oceanic: anomalii magnetice, ipoteza Vine-Mathew
6. Tectonica plăcilor: plăcile litosferice, mişcarea lor relativă, panaşele
de manta şi mişcarea absolută a plăcilor, măsurarea mişcării relative

Metode de predare
Prelegere

Prelegere

Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere

Observaţii

a plăcilor, triplele joncţiuni
7. Rifturi oceanice (active). Modelul Mc. Kenzie de geneză a
rifturilor; morfologie, structură
8. Contacte divergente intracontinentale Modelul Wernicke;
propagarea rifturilor; margini continentale şi bazine de sedimentare;
caracterizarea rifturilor, clasificare, petrogeneza rocilor din zonele
de rift, structura rifturilor continentale, originea rifturilor
continentale; aulacogene şi impactogene Ciclul Wilson . Mişcări
verticale (epirogenetice) asociate tectonicii plăcilor: formarea
bazinelor de sedimentare, bazine de foreland
9. Contacte culisante între plăci: falii transcurente şi transformante,
originea lor, decroşări continentale, falii transtensive şi transpresive,
bazine pull apart, bazine fault – edge
10. Contacte convergente între plăci: zonele de subducţie: morfologie,
fose, prisme de acreţie, activitate vulcanică, bazine marginale,
exemplificarea subducţiei ocean-ocean prin cazul Antilelor Mici.
11. Subductia ocean – continent: Catene orogene (Mountain range) (2
ore): Procesul de formare a litosferei continentale prin cea de-a
doua diferenţiere majoră de la contactele convergente dintre plăci.
Tipuri de convergenţe dintre plăcile litosferice. Convergenţa de tip
Andin (Anzii Peruani, model) Catene colizionale continentcontinent: tipul Himalaya. Structura şi geologia Himalayei,
tectonica de indentare, subducţia sialică, alipirea de blocuri pe
orizontală, reactivare, activarea termică, delaminarea, obducţia,
etapizarea deformărilor. Coliziune continent –arc insular. Terene
suspecte şi tectonica de colaj. Problematica pânzelor de şariaj
12. Mecanismul tectonicii plăcilor: forţe ce acţionează asupra plăcilor;
mecanismele ce guvernează tectonica plăcilor: forţa de antrenare
(drag) a mantalei, forţele de muchie (edge-force)
13. Tectonica plăcilor în Paleozoic şi Precambrian: settinguri
geotectonice deduse din fluxul caloric din perioadele respective,
tectonica Arhaicului: importanţa tectonicii verticale
14. Tectonica plăcilor şi geologia economică: depozite autohtone şi
alohtone, depozitele bazinelor de sedimentare, depozite legate de
climat si energia geotermă.

Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere
Prelegere

Bibliografie
Bleahu M. (1985, 1989): Tectonica globala (vol. I si II) (Biblioteca Geologie)
Condie, K. C., 1997. Plate Tectonics and Crustal Evolution (Fourth Edition). Butterworth-Heinemann,
Oxford. (Biblioteca Geologie)
Frisch, W., Meschede, M., Blakey, R. C. (2011): Plate Tectonics - Continental Drift and Mountain
Building. Springer (Biblioteca Geologie)
Holland, H. D., Turekian, C. K., (2003): Treatise on Geochemistry, Vol 1 (Meteorites, Comets, and
Planets), 2 (The Mantle and Core), 3 (The Crust). Elsevier (Biblioteca de Geologie)
Kearey, P., Klpeis, K. A., Vine, F. J., (2009): Global tectonics. Wiley-Blackwell. (Biblioteca Geologie)
Bibliografia este accesibilă la Biblioteca de Geologie
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Noţiuni cu care operează geotectonica. Structura internă a Predare seminar
Pământului
teoretic
Studiu individual,
2. Zone de rift: Lacul Baikal; V. Iordan + Marea Moartă.
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

3. Riftul E-African

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe

tematică dată, discutii

4. Triunghiul Afar.

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

5. Islanda.

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

6. Zone de subducţie tip Pacific: Insulele Filipine şi grabenul Studiu individual,
Marianelor.
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii
7. Subducţie de tip Andin: W Americii de Sud

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

8. E Mării Mediterane.

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

9. Subducţie de tip Cordileran: Himalaya; Ural; Caledonide.

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

10. Subducţie continent – arc insular: Taiwan; orogenul Banda; Noua Studiu individual,
Guinee; orogenul Venezuelean; Equadorian

prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

11. Subducţie arc insular – arc insular: SW Pacific – N Indonezia

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

12. Depresiunea Transilvaniei

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

13. Depresiunea Pannonică.

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe
tematică dată, discutii

14. Orogenul Carpatic.

Studiu individual,
prezentare de
microproiecte pe

tematică dată, discutii

Bibliografie
Balintoni I. (1997) : Geotectonica terenurilor metamorfice din Romania. Ed Dacia. (Biblioteca Geologie)

Bleahu M. (1985, 1989): Tectonica globala (vol. I si II) (Biblioteca Geologie)
Condie, K. C., 1997. Plate Tectonics and Crustal Evolution (Fourth Edition). Butterworth-Heinemann,
Oxford. (Biblioteca Geologie)
Frisch, W., Meschede, M., Blakey, R. C. (2011): Plate Tectonics - Continental Drift and Mountain
Building. Springer (Biblioteca Geologie)
Holland, H. D., Turekian, C. K., (2003): Treatise on Geochemistry, Vol 1 (Meteorites, Comets, and
Planets), 2 (The Mantle and Core), 3 (The Crust). Elsevier (Biblioteca de Geologie)
Kearey, P., Klpeis, K. A., Vine, F. J., (2009): Global tectonics. Wiley-Blackwell. (Biblioteca Geologie)
Bibliografia este accesibilă la Biblioteca de Geologie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursurile şi lucrarile practice sunt actualizate in asa fel încât să permită informarea studentilor cu
informaţii care sunt corect ştiinţifice şi necesare desfăşurării anticitaţiilor specifice in domeniul industriei
de specialitate
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoasterea continutului
informational
Modalitatea de sintetizare
şi expunere a informatiei
Modalitatea de sintetizare
şi expunere a informatiei
specifica fiecarei
prezentari in parte

Examen

10.3 Pondere din
nota finală
35

Examen

35

Colocviu

30

10.6 Standard minim de performanţă
-50 % din notiunile teoretice predate la curs;
-50% din notiunile specifice de laborator

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

