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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Biologie 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Biologie 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Citologie și histologie animală 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F01I004 Obligatoriu I I 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Examen DF 

Titular activităţi curs Lect. univ. dr. Stroia Radu 

Titular activităţi laborator  Asist. univ. dr. Boeraș Ioana 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2  2  4 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28  28  56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

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

Tutoriat:  6 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a lab  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Capacitatea de înţelegere şi reproducere a termenilor, conceptelor şi 
principiilor anatomiei comparate, a unităţii lumii vii sub aspect structural şi 
fiziologic, a evoluţiei de la simplu la complex. 
Capacitatea de a comunica utilizând limbajul specific anatomiei comparate, de 
a explica organizarea diferitelor structuri pe nivele evolutive. Dezvoltarea 
capacităţii de analiză şi sinteză.  
Capacitatea de  identificare a diferitelor structuri anatomice şi stabilirea 

corespondenţelor cu diversele categorii sistematice. 

Competenţe transversale 
Manifestarea unor atitudini corecte şi responsabile faţă de preocupările 
specialiştilor în domeniu. Participarea în colective de lucru/cercetare, 
dezvoltarea unor idei originale, profesionale.   

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

Obiectivul general al disciplinei Studiul structurilor celulare, a proceselor biochimice ce stau la baza 
fenomenelor vieţii.  

Obiectivele specifice Formarea unei concepţii sistemice, evidenţierea caracterului universal 
al sistemului biologic celular, a complexităţii structurale şi funcţionale 
a acestuia, precum şi a particularităţilor structurale şi funcţionale a 
celulelor specializate. Dobândirea cunoştinţelor referitoare la 
principalele tipuri de ţesuturi modul de structurare şi de funcţionare a 
lor. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Cursul 1 Celula - sistem deschis 2 

Cursul 2 Compoziţia chimică a  celulei. Originea celulei procariote şi eucariote 2 

Cursul 3 Peretele celular şi membranele celulare – structură, proprietăţi fiziologice, roluri 
 

2 

Cursul 4 Hialoplasma- structură şi ultrastructură ; mecanisme biochimice şi procesele 
fiziologice caracteristice  

2 

Cursul 5 Nucleul interfazic 2 

Cursul 6-9 Organite celulare – structură, ultrastructură, compoziţie chimică, rol  
 

8 

Cursul 10-14 Tesuturi –clasificare,  caracterizare, rol, localizare 10 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab.1 Metode de studiu în biologie celulară 2 

Lab.2 
Evidenţierea citochimică a unor substanţe minerale  şi a unor substanţe organice: 
glucide, lipide, proteine 

2 
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Lab.3 Separarea organitelor celulare prin centrifugare fracţionată în celula animală 2 

Lab.4 

Organite celulare 
- metode de evidenţiere 
- citofiziologia organitelor 
 

2 

Lab.5 
Mitocondrii: structura şi ultra structură 
 

2 

Lab.6 
Ribozomii structură 

rolul în sinteza proteinelor  
 

2 

Lab.7-8 
Reticulul endoplasmic şi aparatul Golgi  
Lizozomii şi organitele de mişcare a unicelularelor-pluricelularelor 

4 

Lab.9-14 
Tipuri de ţesuturi - Tesutul epitelial; tesutul conjunctiv;  ţesutul muscular ; ţesutul 
nervos 

12 

Total ore laborator 28 

 
Metode de predare 

Prelegere susţinută de videoproiector, explicaţia, conversaţia, 
prelegerea, explicaţia, dialogul interactiv, problematizarea, 
dezbaterea, dialogul interactiv, utilizarea microscopului pentru 
studiul structurilor celulare şi al ţesuturilor/predarea online 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Benga, Gh., 1985, Biologie celulară şi moleculară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca  
 

2. Gheoca D., Gheoca V., 2004, Practicum de citohistologie, Ed. Mira Design, Sibiu 
 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Coman T., 1995, Biologie celulară, Ed. Fund. “România de Mâine”, Bucureşti, pp, 
187 

2. Zamfir A, 2002, Citologie şi biologie celulară. Îndrumător de lucrări practice, Ed. 
Mira Design Sibiu, pp.129 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Verificare pe parcurs 

Verificare 
scrisă/online 

15% nCPE 

Examen final Examen scris/online 60%  

Laborator 
Colocviu de laborator 

Evaluare online 25% CEF 
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Standard minim de performanţă 

Cunoaserea a cel putin doua caracteristici pentru fiecare tip de celula studiata. 
Recunoasterea a cel putin unui tip de tesut la colocviul de laborator 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. univ. dr. Stroia Radu  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  

 




