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 Microtectonică
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 1 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, Cristalografie, Mineralogie, metode fizice de
analiza a mineralelor si rocilor, Geologie Structurala si Cartografie
4.2 de competenţe
• Utilizarea microscopului, a intrumentarului de laborator
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

•

Laborator de microscopie dotat cu microscoape petrografice si masute
universale, laborator de preparat si prelucrat probe, laborator de
confectionat sectiuni subtiri, colecţia didactică a disciplinei Petrologie
Sedimentară si Petrologie Metamorfica, muzeul şi biblioteca
Departamentului de Geologie.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Întelegerea mecanismelor de deformare la nivel microscopic;
- Determinarea campurilor principale de stress;
- Descrierea completa a fabricelor tectonitice;
- Recunoaşterea şi identificarea rocilor deformate, în teren sau laborator;
- Partajarea etapelor deformationale intr-o roca ;

- utilizarea cunoştintelor pentru discipline care au ca obiect de studiu: stratigrafie, prospectiuni
si explorari geologice, substante minerale utile, roci de constructii, hidrocarburi,
sedimentologie, hidrogeologie, microfaciesuri carbonatice, geotehnica, etc.

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

-Intelegerea conditiilor genetice de formare a sedimentelor si a rocilor
sedimentare; caracteriticile structural – texturale si compoziţionale ale
acestora.

7.2 Obiectivele specifice

Crearea unei base de cunostinţe in ceea ce priveste mecanica şi reología rocilor,
comportamentul acestora la deformarea naturală, partajarea deformarii şi atribuirea
la diversele evenimente tectonice, interpretarea situaţiilor particulare intalnite în
teren.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. INTRODUCERE. Domenii de aplicabilitate, terminologie şi noţiuni Prelegere

2.

3.

4.

5.

utilizate, geologia structurală şi microtectonica, stabilirea şi
interpretarea fazelor de deformare, fazele de deformare şi
evenimentele metamorfice.
CURGERE ŞI DEFORMARE. Descrierea si reconstruirea
deformării, sisteme de referinţă, deformarea si curgerea omogenă şi
neomogenă, deformare şi strain, stres şi deformare, deformare finită
şi progresivă, aplicaţii asupra rocilor, reologie.
MECANISME DE DEFORMARE. Curgere cataclastică, deformare
intracristalină, recristalizare dinamică şi statică, deformarea unor
minerale constituente ale rocilor, deformarea rocilor poliminerale,
legi de curgere si diagrame de deformare
FOLIAŢIE, LINIAŢIE ŞI ORIENTARE PREFERENŢIALĂ-I.
Foliaţie: primară, diagenetică, secundară, morfologia, mecanismele
şi contextul geologic al dezvoltării foliaţiei,
FOLIAŢIE, LINIAŢIE ŞI ORIENTARE PREFERENŢIALĂ-II.
liniaţie şi mecanismele dezvoltării liniaţiei, orientare preferenţială
(LPO): origine şi mecanisme de generare, modele LPO pentru cuarţ
şi alte minerale.

Prelegere

Prelegere

Prelegere
Prelegere

Observaţii

6. FALII ŞI CUTE. MICROFRACTURI - mecanisme de geneza, cute
şi microcute – mecanisme de geneză
7. ZONE DE FORFECARE. Falii, roci fracturate casant, milonite,
roci complex fracturate, sens de forfecare, indicatori de sens de
forfecare macroscopici şi microscopici in regimuri deformaţionale
ductile şi casante.
8. SITURI DILATAŢIONALE. Filoane fibroase, franjuri de presiune,
fibre si cai de deformare, umbre de presiune, microbudinaj.
9. PORFIROBLASTE ŞI COROANE DE REACŢIE. Nucleaţia şi
creşterea porfiroblastelor, incluziuni, clasificarea relaţiilor
porfiroblast/matrice, microstructuri porfiroblastice problematice,
coroane de reacţie, reconstituirea evoluţiei tectono-metamorfice
10. POLIMETAMORFISM ŞI POLI-DEFORMARE. Concepte de
polimetamorfism şi polideformare, bucle P-T-t-d, complicaţii locale
şi regionale
11. MICRO-ETALOANE NATURALE. Etaloane de strain, vorticitate,
paleostress, paleopiezometre (stres diferenţial), etaloane de
presiune, de temperatură, de reologie, rata strainului
12. METODE SPECIALE DE ANALIZĂ FOLOSITE ÎN
MICROTECTONICĂ-I. Catodoluminiscenţă, studiul incluziunilor
fluide, microscopie electronică (TEM, SEM).
13. METODE SPECIALE DE ANALIZĂ FOLOSITE ÎN
MICROTECTONICĂ-II. analiză de imagine, studiul orientării
preferenţiale (LPO) – masuţă universală, goniometre texturale,
electron-channeling, modelare analoagă
14. Aplicaţii ale microtectonicii la procesele deformaţionale actuale.

Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere

Prelegere
Prelegere
Prelegere
Prelegere

Prelegere

Bibliografie
Barker, A. J., 1990, Introduction to metamorphic textures and microstructures. Chapman and Hall, New York,
170 pp.
Gurau, A., 1982, Microtectonica. Ed. Tehnica, Bucuresti, 320 pp
Hobbs, B. E., Means, W. D., Williams, P. F., 1988, Principii de geologie structurala. Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 477pp.
Passchier, C. W., Trouw, R. A. J.,1996, Microtectonics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 289 pp.
Ramsey, J. G., Huber, M., 1993, The techniques of modern structural geology, Vol.1: Strain analysis. Academic
Press, Oxford, 307 pp.
Ramsey, J. G., Huber, M., 1993, The techniques of modern structural geology, Vol.2: Folds and fractures.
Academic Press, Oxford, 393 pp.
Price, N. J., Cosgrove, J. W., 1991, Analysis of geological structures. Cambridge University Press, 502 pp.
Passchier, C. W., Myers, J. S., Kröner, A., 1990, Field Geology of high-grade gneiss terrains. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 150 pp.

Bibliografia este accesibilă la Biblioteca de Geologie
8.2 Seminar / laborator
1. Secţiuni subţiri: tehnici de prelevare a probelor orientate,
efectuarea secţiunilor orientate
2. noţiuni de mineralogie: minerale cu capacităţi deformaţionale
deosebite utilizate ca markeri cinematici

Metode de predare
Predare si lucrari
practice individuale
Predare si lucrari
practice individuale

3. Determinarea foliaţiei şi liniaţiei în secţiuni subţiri

Predare si lucrari
practice individuale

4. structuri deformaţionale I: cataclazite

Predare si lucrari
practice individuale

5. structuri deformaţionale – II: milonite

Predare si lucrari
practice individuale

Observaţii

6. structuri deformaţionale – III: structuri prezente în roci Predare si lucrari
sedimentare
practice individuale
7. structuri deformaţionale – IV: structuri prezente în roci Predare si lucrari
magmatice
practice individuale
8. structuri deformaţionale – V: structuri prezente în roci Predare si lucrari
metamorfice de grad scăzut
practice individuale
9. structuri deformaţionale – VI: structuri prezente în roci Predare si lucrari
metamorfice de grad mediu şi ridicat
practice individuale
10. partiţionarea deformării dedusă din secţiuni subţiri şi corelarea Predare si lucrari
cu evenimentele metamorfice
practice individuale
11. utilizarea măsuţei universale, poiectarea datelor pe diagrame Predare si lucrari
LPO
practice individuale
12. utilizarea măsuţei universale: masuratori făcute pe axele C la Predare si lucrari
cuarţ, poiectarea datelor
practice individuale
13. utilizarea măsuţei universale: masuratori făcute pe axele C la Predare si lucrari
cuarţ, poiectarea datelor
practice individuale
14. utilizarea măsuţei universale: masuratori făcute pe axele C la Predare si lucrari
calcit şi mice, poiectarea datelor
practice individuale

Bibliografie
Gurau, A., 1982, Microtectonica. Ed. Tehnica, Bucuresti, 320 pp
Hobbs, B. E., Means, W. D., Williams, P. F., 1988, Principii de geologie structurala. Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 477pp.
Passchier, C. W., Trouw, R. A. J.,1996, Microtectonics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 289 pp.
Ramsey, J. G., Huber, M., 1993, The techniques of modern structural geology, Vol.1: Strain analysis.
Academic Press, Oxford, 307 pp.
Ramsey, J. G., Huber, M., 1993, The techniques of modern structural geology, Vol.2: Folds and
fractures. Academic Press, Oxford, 393 pp.
Price, N. J., Cosgrove, J. W., 1991, Analysis of geological structures. Cambridge University Press, 502
pp.
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

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoasterea continutului
informational

Examen

10.3 Pondere din
nota finală
30

Modalitatea de sintetizare
şi expunere a informatiei
10.5 Seminar/laborator
Determinarea practică a
unei roci deformate prin
investigatii macroscopice
pe esantion
Determinarea practică a
unei roci deformate prin
investigatii microscopice
pe sectiune subtire
10.6 Standard minim de performanţă
-50 % din notiunile teoretice predate la curs;
-50% din notiunile practice de laborator

Examen

20

Colocviu

20

Colocviu

30

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

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

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

