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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 Principii și metode ale taxonomiei 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F02F019 facultativ I II 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 9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

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 

Capacitatea de a înţelege şi reda conceptele, termenii şi princiile specifice 
taxonomiei. 
Cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor, măsurilor şi metodeleor de taxonomie. 
Capacitatea de a comunica utilizând limbajul şi conceptele specifice, de a 
explica şi interpreta cauzele evoluţiei taxonomiei, necesitatea dezvoltării şi 
perfecţionării acesteia. 
Capacitatea de a identifica unităţile operaţionale în taxonomie şi de a aplica 

metodele specifice. 

Competenţe transversale 
Manifestarea unei atitudini profesionale faţă de problematica 
interdisciplinară a taxonomiei. Participarea în echipe de lucru/cercetare, 
dezvoltarea unor idei originale, profesionale. 

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

Obiectivul general al disciplinei Fundamentarea cunoştinţelor referitoare la taxonomie şi sistematică. 

Obiectivele specifice Cunoaşterea de către studenţi a principiilor taxonomiei, procesul 
taxonomic şi sistematic, a sistemelor actuale de clasificare şi a 
codurilor de nomenclatură internaţionale. 
Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza sistemele de clasificare 
taxonomică şi a codurilor de nomenclatură sistematică. 
Dezvoltarea capacităţii de a utiliza elementele de taxonomie pentru 
realizarea încadrării sistematice a organismelor. 
Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul şi conceptele 
specifice. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Cursul 1 Scopul şi obiectivele clasificării biologice 2 

Cursul 2 Istoricul taxonomiei şi sistematicii 2 

Cursul 3 Procesul taxonomic şi sistematic 2 

Cursul 4 Principii ale taxonomiei vegetale 2 

Cursul 5 Principii ale taxonomiei animale 2 

Cursul 6 Sisteme de clasificare actuale 2 

Cursul 7 Coduri de nomenclatură internaţionale 2 

Cursul 8 Elemente de taxonomie vegetală (plante inferioare) 2 

Cursul 
9-10 

Elemente de taxonomie vegetală (plante superioare) 4 

Cursul 
11-12 

Elemente de taxonomie animală (nevertebrate) 4 

Cursul Elemente de taxonomie animală (vertebrate) 4 
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13-14 

Total ore curs: 28 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Taxonomia instrument de lucru pentru toate disciplinele care se ocupă de 
organismele vii. 
Tehnici moleculare în taxonomie 

2 

Sem 2 Tehnici anatomice în taxonomie 
Tehnici morfologice în taxonomie 

2 

Sem 3 Tehnici etologice în taxomie 
Tehnici ecologice în taxomie 

2 

Sem 4 Cladism 
Elemente de biogeografie în taxonomie 

2 

Sem 5 Elemente de paleontologie în taxonomie 
Elemente de paleoecologie în taxonomie 

2 

Sem 6 Sisteme de clasificare alternative şi complementare  2 

Sem 7 Mari taxonomişti români şi străini. Şcoli de taxonomie. 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. Mayr, E., 2004 - De la bacterii la om. Evoluţia lumii vii. Ed. Humanitas, Bucureşti. 

2. Bănărescu M. P., 1973, Principiile si metodele zoologiei sistematice, Ed. Academiei. 
Bucureşti. 

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%  

    

Laborator 

Media notelor acordate la seminar  20%  

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

 20%  

Standard minim de performanţă 

    Promovarea colocviului de laborator 
    Îndeplinirea cerințelor pentru nota 5 
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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: 09.10.2020 
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  

  

  


