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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI Matematică cu aplicaţii în biologie *  

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 Licenţă 

Specializarea Biologie 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei 

Matematică cu aplicaţii în biologie (cod pe Google Classroom d3kh5mq) 
Pentru curs și seminarii link-urile întâlnirilor sunt:  

-pentru curs: meet.google.com/vmk-uius-aiy 
-pentru seminar Biologie gr1: meet.google.com/afq-ivqx-rnj 

 -pentru seminar Biologie gr.2: meet.google.com/xnu-uwae-uwq 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul 
Număr de 

credite  

380603C01I006 Obligatoriu I I 3 

Tipul de evaluare 

Categoria formativă a disciplinei DF 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; 

DC=complementară) 

Examen Colocviu online 

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Amelia Bucur 

Titular activităţi seminar   Conf. univ. dr. Amelia Bucur 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 1 - - 2 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 14 - - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

teren 

12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat:  2 

Examinări:  3 
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Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  47 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum ● Discipline precursoare: Matematica din învăţământul preuniversitar 

De competenţe ● Competenţă în utilizare Word şi în utilizare Internet 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului ● Laptop, computer, internet, software adecvat. 

De desfăşurare a sem. ● Laptop, computer, internet, software adecvat. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

C1.Studentul să cunoască tehnici de bază ale modelării matematice 

pentru domeniul ştiinţa mediului.  

C6.Studentul să-şi dezvolte abilităţile de a aplica corect cunoştinţele 

acumulate pentru a realiza analize statistice, prognoze, pentru 

identificarea şi rezolvarea de probleme de optimizare. 

Competenţe transversale 

CT3. Utilizarea eficientă a instrumentelor statisticii matematice, a 

metodelor de rezolvare a problemelor de optimizare, a analizei şi 

interpretării de indicatori ai diversităţii, a unor metode decizionale de 

diversificare optimă şi a posibilităţilor de formare profesională asistată, 

atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei - Studentul să cunoască modele matematice pentru domeniul 

ştiinţa mediului, să-şi dezvolte abilităţile de a aplica corect 

cunoştinţele acumulate pentru a realiza analize statistice, pentru a 

studia legi de creştere a populaţiilor, pentru a realiza prognoze, 

pentru identificarea şi rezolvarea unor probleme de optimizare. 

Obiectivele specifice - Însuşirea de către studenţi a instrumentelor statisticii 

matematice, a proprietăţilor funcţiilor, a unor de metode de 

rezolvare a problemelor de optim. 

8. Conţinuturi 

Curs online (2 cursuri din fișă = 1 curs de două ore în orar) Nr. ore 

Curs 1 Elemente de matematică elementară (numere reale, ecuaţii, funcţii). 1 

Curs 2 Elemente de teoria probabilităţilor (câmp de probabilitate, variabile aleatoare, 

probabilităţi condiţionate). 
1 

Curs 3 Metode ale statisticii matematice cu aplicaţii în biologie: indicatori statistici, 

histograme, corelaţie, regresie.  
1 

Curs 4 Metode ale statisticii matematice cu aplicaţii în biologie: aspecte privind legile 

de distribuţie, testele statistice.  
1 
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Curs 5 Evaluarea diversităţii (problema evaluării diversităţii, tipuri de indicatori ai 

diversităţii). 
1 

Curs 6 Transmiterea informaţiei genetice. Model probabilist. 1 

Curs 7 Utilizarea funcţiilor de o variabilă reală în biologie. 1 

Curs 8 Utilizarea funcţiilor de mai multe variabile în biologie. 1 

Curs 9 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi. 1 

Curs 10 Ecuaţii diferenţiale de ordin superior. 1 

Curs 11 Sisteme de ecuaţii diferenţiale. 1 

Curs 12 Probleme de optimizare liniară. 1 

Curs 13 Probleme de optimizare multicriterială. 1 

Curs 14 Evaluare a cunoştinţelor studenţilor. 1 

Total ore curs: 14 

Seminar (2 seminarii din fișă = 1 seminar de două ore în orar) Nr. ore 

Sem 1 Elemente de matematică elementară. Exerciţii şi probleme (rapoarte şi 

proporţii, regula de trei simplă, ecuaţii, funcţii). 

1 

Sem 2 Mărimi şi unităţi de măsură în biologie. Indici. Exerciţii din teoria 

probabilităţilor.  

1 

Sem 3 Metode ale statisticii matematice cu aplicaţii în biologie: indicatori statistici, 

histograme, corelaţie, regresie. Exemple. 

1 

Sem 4 Metode ale statisticii matematice cu aplicaţii în biologie. Aplicaţii în softuri 

specifice prelucrării bazelor de date. 

1 

Sem 5 Indicatori ai diversităţii. Modele de prognoză. Exemple. 1 

Sem 6 Algoritmul entropic de clasificare. 1 

Sem 7 Utilizarea funcţiilor de o variabilă reală în biologie. Exemple. 1 

Sem 8 Utilizarea funcţiilor de mai multe variabile în biologie. Exemple. 1 

Sem 9 Utilizarea ecuaţiilor diferenţiale în biologie. Exemple. Dinamica populaţiilor 

biologice. Cinetica populaţiilor biologice. 

1 

Sem 10 Ecuaţii diferenţiale de ordin superior. Ecuaţii cu derivate parţiale. Exemple. 1 

Sem 11 Sisteme de ecuaţii diferenţiale. Exemple.  1 

Sem 12 Probleme de optimizare liniară. Exemple. 1 

Sem 13 Probleme de optimizare multicriterială. 1 

Sem 14 Evaluare a cunoştinţelor studenţilor. 1 

Total ore seminar 14 

 

Metode de predare 

Prelegerea participativă online, dezbaterea, problematizarea. Expunerea interactivă. Exemplificarea. 

Utilizarea instruirii asistate de calculator. Exerciţiul. Predarea online. 
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Bibliografie 

Referinţe 

bibliografic

e 

recomandat

e 

A.Bucur, Matematică cu aplicaţii în biologie - Material didactic în variantă 

electronică existent la BCU Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Sibiu, 2020 

 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

C.Tarba, Matematici cu aplicaţii în biologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 

E.Panaitescu, Modele de regresie liniară cu aplicaţii în biostatistică, 

Ed.Univ.Bucureşti, 2007 

R.W.Shonkwiler, J.Herod, Mathematical Biology An Introduction with Maple and 

Matlab, Ediţia a II-a, Springer Science+Business Media, Londra, 2009, carte în 

variantă electronică disponibilă on-line la adresa: 
http://e.guigon.free.fr/rsc/book/ShonkwilerHerod09.pdf 

J.Murray, Mathematical Biology, Springer, New York, 2001, carte în variantă 

electronică disponibilă on-line la adresa: 

http://www.ift.unesp.br/users/mmenezes/mathbio.pdf 

A.Bucur, M.I.Olaru, Ecuatii diferentiale. Note de curs, Editura Universităţii Lucian 

Blaga, Sibiu, 2009. Material existent la BCU Sibiu: 

 
I.Purcaru, Introducere în măsurarea diversităţii. Teorie şi aplicaţii, Editura 

Economică, Bucureşti, 2011 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Se realizează prin contacte periodice cu aceştia în vederea analizei problemei. Conţinutul disciplinei 

este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. Pentru o 

mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului cât şi cu profesori de biologie şi 

matematică din învăţământul preuniversitar. 

 

http://e.guigon.free.fr/rsc/book/ShonkwilerHerod09.pdf
http://www.ift.unesp.br/users/mmenezes/mathbio.pdf
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10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 

-corectitudinea și completitudinea  

cunoştinţelor; 

-coerenţa logică; 

-gradul de asimilare a limbajului 

de specialitate. 

Evaluare scrisă 

online (lucrare 

scrisă). 

 

 

60% 

CEF 

-criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: conştiinciozitatea,  

interesul pentru studiu individual. 

Participare activă la 

cursuri-online. 

 

20% CPE 

Seminar 

-capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate; 

-capacitatea de aplicare în practică; 

-criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: conştiinciozitatea,  

interesul pentru studiu individual 

Participare activă la 

seminarii-online. 

Prezentare de 

proiecte-online. 

 

20% 

CPE 

Standard minim de performanţă 

Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie şi rezolvarea unei aplicaţii simple. 

 
(*) 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: 20.09.2020 

Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Conf. univ. dr. Amelia Bucur  

Director de departament Lector univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


