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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 Fundamentele biologiei 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F01F018 facultativ I I 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Doru Bănăduc 

Titular activităţi seminar Conf. univ. dr. Doru Bănăduc 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 1 - - 3 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 14 - - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat:  2 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  33 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

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  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

- cunoaşterea termenilor, conceptelor specifice antropologiei  
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
- înţelegerea fenomenelor fundamentale specifice disciplinei 
- perceperea unor relaţii şi conexiuni 
- explicarea şi interpretarea unor procese şi a ideilor teoretice şi practice 

ale antropologiei 
- realizarea de conexiuni între rezultate 
- capacitatea de analiză şi sinteză 
- utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare specifice 

Competenţe transversale 

- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific 

- participarea în colective de lucru / cercetare  

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

Obiectivul general al disciplinei Prezentarea sintetică a domeniului de studiu al biologiei, respectiv 
obiectivele, ramurile, istoricul, metodologia, ierarhia sistemelor vii, 
legile şi principiile creşterii, dezvoltării şi evoluţiei vieţii pe Pământ. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea metodelor specifice de lucru şi investigaţii în diferitele 
ramuri ale biologiei, aparate, instrumente şi tehnici de colectare, 
prelucrare, conservare, studiu şi alcătuirea colecţiilor ştiinţifice; bazele 
biologiei celulare. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Cursul 
1-2 

Biologia: ştiinţa viului 

- sferă de cuprindere 
- istoric 
- ramuri 
- concepţii majore în biologie 

4 

Cursul 
3-4 

Organizarea viului 

- ierarhiile în lumea vie 
- regnurile 
- organism şi specie 
- organisme unicelulare şi pluricelulare 
- niveluri de organizare: populaţii, comunităţi, biocenoze 

4 

Cursul 5 Celula: structură şi funcţii 

- elemente de fizică şi chimie a celulei 
- organizarea celulei: membrane, organite, enzime 
- respiraţie, fermentaţie, fotosinteză 

2 
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Cursul 
6-7 

Informaţie şi ereditate 

- diviziunea celulară 
- acizi nucleici şi material genetic 
- legile şi mecanismele eredităţii 

4 

Cursul 8 Reproducere şi dezvoltare la: 

- Monera şi Protista 
- Plantae şi Fungi 
- Animalia 

2 

Cursul 9 Viaţa multicelulară 

- nutriţia plantelor şi fungilor 
- nutriţia animalelor 
- homeostazie şi termoreglare 
- excreţie şi osmoreglare 
- schimbul de gaze 

2 

Cursul 
10 

Integrare şi comportament 

- hormoni 
- neuroni, sistem nervos 
- organe de simţ 
- comportament 

2 

Cursul 
11-12 

Diversitatea vieţii 

- originea vieţii 
- taxonomie şi filogenie 
- viruşi şi monera 
- protista 
- fungi 
- plante 
- animale 

4 

Cursul 
13-14 

Procese şi rezultate ale evoluţiei 

- microevoluţia 
- speciaţia 
- macroevoluţia 
- interacţiuni între specii 
- comunităţi 
- ecosisteme 
- distribuţia spaţială – elemente de biogeografie 

4 

Total ore curs: 28 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Tehnici de laborator; microscopie 2 

Sem 2 Compoziţia chimică a celului 2 

Sem 3 Structura şi funcţiile celulei 2 

Sem 4 Mitoza şi Meioza 2 
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Sem 5-6 Tehnici de colectare şi conservare a materialului biologic 4 

Sem 7 Întocmirea colecţiilor biologice ştiinţifice şi didactice 2 

Total ore seminar 14 

 
Metode de predare 

Prezentare cu videoproiectorul direct din calculator, conversaţia, explicaţia, problematizarea, dialogul 
interactiv cu studenţii, utilizarea tablei pentru desene şi scheme, predare online 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. CORNEA, C.P., 2004, Biologie generală şi evoluţionism, Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti. 

2. MARGULIS, L., SCHWARTZ, K.V., 2006, Five Kingdoms; Illustrated Guide to the Phyla of 
Life on Earth, San Francisco. 

3. MOHAN, G., ARDELEAN, A., 2007, Enciclopedie de Biologie, Ed. ALL. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. BOTNARIUC, N., 1974, Biologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

2. MOHAN, G., NEACŞU, P., 1992, Teorii, legi, ipoteze şi concepţii în biologie, Ed. Scaiul, 
Bucureşti. 

3. PERRY, J.W., MORTON, D., PERRY, J.B., 2008, Laboratory Manual for Majors General 
Biology, Thomson Brooks. 

4. PURVES, W.K., ORIANS, G.H., 1997, Life: The Science of Biology, Sinauer Assoc. Inc., 
Sunderland 

5. SAPP, J., 2003, Genesis: The Evolution of Biology, Oxford University Press, Oxford, New 
York. 

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 

onsite sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Colocviu final examen oral 60%  

    

Seminar 

Media notelor acordate la seminar  20%  

Notele acordate pentru temele de 
casă, referate, eseuri, traduceri, studii 
de caz  

 20%  

Standard minim de performanţă 

Îndeplinirea cerințelor pentru nota 5  
Întocmirea temelor și a eseurilor. 
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(*) 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 Conf. univ. dr. Doru Bănăduc  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


