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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI
*
  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea FACULTATEA DE STIINTE  

Departament STIINȚE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Domeniul de studiu BIOLOGIE 

Ciclul de studii LICENTA 

Specializarea BIOLOGIE 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei BIOLOGIE ANIMALĂ 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F01I003 Obligatoriu (I) 1 1 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

DF=fundamentală. 

Examen  

Titular activităţi curs Lect. dr. Voichita Gheoca 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect. dr. Daniela Ilie 

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 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat:  4 

Examinări:  5 

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 sem/lab/pr  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 cunoaşterea şi  înţelegerea adecvată a noţiunilor de bază 
si utilizarea corectă a termenilor de specialitate din 
zoologie  

 cunoştinţe generale pentru  înţelegerea complexităţii şi 
diversităţii animalelor si a fenomenelor fundamentale 
specifice disciplinei 

 cunoasterea  importanţei animalelor în procesele 
ecologice şi viaţa omului 

 explicarea şi interpretarea elementelor teoretice şi 
practice ale disciplinei 

 realizarea de conexiuni cu alte domenii ale biologiei 

 capacitatea de analiză şi sinteză 

 utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de 
investigare specifice 

 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele 
dobândite 

 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de 
punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza 
principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 
profesională. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 
multidisciplinară, pe diverse paliere ierahice. 

 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă 
străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin 
formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri 
ştiinţifice.  

 Progresul în domeniu 

 

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

Obiectivul general al 
disciplinei 

Prezentarea informațiilor care să permită înţelegerea complexităţii 

şi diversităţii animalelor, a principiilor evolutiei nevertebratelor si a 

filogeniei acestora. 

 

Obiectivele specifice Cunoaşterea principalelor grupe de animale de la protozoare la 

eumetazoare triploblaste pseudocelomate din punct de vedere 

morfoanatomic, sistematic, zoogeografic, filogenetic şi ecologic.  

Sublinierea importanţei acestor animale în procesele biologice şi 

viaţa omului. 

Studiul practic al animalelor prezentate la curs prin observaţii 
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micro şi macroscopice, cunoaşterea modalităţilor de recoltare şi 

de identificare. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1-2 Noţiuni introductive 
Obiectul biologiei animale; noţiunea de animal; conceptul de specie şi 
nomenclatura binară; ierarhia taxonomică, categorii sistematice; sisteme de 
clasificare; abordări tradiţionale şi moderne. 

4 

Curs 3 Clasificarea generală a regnului animal 
Principalele linii evolutive; clasificarea generală a metazoarelor; diversitatea 
animalelor 

2 

Curs 4 Protozoare 
Caracterizare generală; morfologie, structură, funcţii; sistematică, filogenie; 
biologie, importanţă. 

2 

Curs 5 Parazoare 
Definire, caracterizare;  
Increngăturile Placozoare şi Spongieri: caracterizare, morfologie, structură, 
reproducere, sistematică, mod de viaţă, filogenie, importanţă 

2 

Curs 6-7 Metazoare 
Caracterizare generală; diferenţiere celulară, ţesuturi, organe, aparate, 
sisteme; reproducerea şi dezvoltarea ontogenetică; prototipuri morfologice; 
elemente de morfologie şi anatomie comparată; originea metazoarelor 

4 

Curs 8-9 Eumetazoare diploblaste - caracterizare; 
Increngăturile Cnidari  şi Ctenofore: caracterizare, morfologie, structură, mod 
de viaţă, sistematică, filogenie, importanţă. 

4 

Curs 10-11 Eumetazoare triploblaste  
Acelomate: încrengăturile Platelminte şi Nemerţieni: caracterizare, morfologie, 
structură, reproducere, sistematică, mod de viaţă, filogenie, importanţă  
Pseudocelomate: încrengătura Nematelminte: caracterizare, morfologie, 
structură, mod de viaţă, sistematică, filogenie, importanţă. 

2 

Curs 12-13 Increngătura Mollusca: caracterizare, morfologie, structură, mod de viaţă, 
sistematică, filogenie, importanţă. 

4 

Curs 14 Grupe cu poziţie incertă 2 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1-3 Aparate optice, instrumentar de laborator.  
Protozoare - caracteristici, structură şi reprezentanţi; ecologia şi importanţa 
Protozoarelor 

6 

Lab 4 -5 Parazoare. Spongieri - elemente de morfologie, tipuri structurale, 
reprezentanţi; ecologia şi importanţa Spongierilor 

4 

Lab 6 Cnidari - elemente de morfologie, tipuri structurale, reprezentanţi; ecologia şi 
importanţa Cnidarilor 

2 

Lab 7-8 Platelminte  - elemente de morfologie, anatomie, reprezentanţi ; ecologia şi 4 
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importanţa Platelmintelor 

Lab 9-10 Nematelminte - elemente de morfologie, anatomie, reprezentanţi; ecologia şi 
importanţa Nematelmintelor 

4 

Lab 11-13 Moluste - elemente de morfologie şi anatomie, sistematică, reprezentanţi; 
ecologia şi importanţa molustelor 

6 

Lab 14 Vizită în colecţiile Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Curs - Prelegere sustinuta de videoproiector, explicatia, 
conversatia, expunere online. 
Laborator - Prelegerea interactivă susținută de videoproiector, 
explicația, dialogul, utilizarea desenului, analiza preparatelor, 
expunere online 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

BUCŞA, C., 2000, Biologie animală, vol I, Ed. Mira Design, Sibiu 

BUCŞA, C., 2005, Zoologia nevertebratelor, Ed. Universităţii ”Lucian Blaga”, Sibiu 

DRĂGULESCU, C., ILIE, D., 2001, Biogeografie, Ed. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu 

BUCŞA, C., GHEOCA, V., 1995, Biologie animală. Îndrumător de lucrări practice, vol I, Ed. 
Universităţii ”Lucian Blaga”, Sibiu 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

ANGHEL, I. şi colab., 1989, Practicum biologie II, Biologie animală, Soc. de Şt. Biol, 
Bucureşti  

GODEANU, S.P. (sub redacţia), 1995, Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României, 
Vol. I – Mediul marin, Ed. Bucura Mond, Bucureşti 

Hutchins, M., & Olendorf, D. (2004). Grzimek's animal life encyclopedia: lower metazoans 
and lesser deuterosomes (Vol. 1). Gale/Cengage Learning. 

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

Se realizează prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare 
Metode de 

evaluare 

Ponderea 
în nota 
finală 

Obs.** 

Curs 

Evaluarea pe parcurs Examen scris, 

examinare online 

10% 
nCPE 

Evaluare finală Examen scris, 

examinare online 

60% 
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Laborator 

Colocviu practic Evaluare orală, 

examinare online 

30% 
CEF. 

    

Standard minim de performanţă:  

 Cunoasterea caracterelor definitorii ale increngaturilor studiate 

 Cunoasterea caracteristicilor de baza ale principalelor clase de animale 

 Incadrarea sistematica cel putin la nivel de clasa a speciilor studiate la laborator pentru promovarea 

colocviului 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: 15.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. dr. Voichița Gheoca  

Director de departament Lect. dr. Voichița Gheoca  
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