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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 BIOLOGIA VERTEBARTELOR 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F04I029 Obligatoriu II IV 4 

Tipul de evaluare Categoria formativă a disciplinei 

Examen DF=fundamentală. 

Titular activităţi curs Lect dr. Ana Maria Benedek-Sîrbu 

Titular activităţi laborator Dr. Miruna Elena Gritu 

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 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  44 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 

 Biologia nevertebratelor 

 Sistematica nevertebratelor 

 Sistematica vertebratelor 

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 

 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din 

domeniul  biologiei vertebratelor pentru facilitarea 

realizării conexiunilor necesare în Biologie.     

 Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice 

fundamentale conexe.     

 Analiza si comunicarea informatiilor cu caracter 

stiintific. 

 

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 principalelor grupe de vertebrate sub diferite aspecte 

și a principalilor reprezentanți ai acestora 

Obiectivele specifice Oferirea informaţiilor de bază  privind morfologia, structura, 

dezvoltarea, sistematica şi filogenia, răspândirea, modul de viaţă 

al vertebratelor, relaţiile cu mediul și raporturile cu alte 

vieţuitoare. 

Relevarea biodiversităţii faunei Pământului cu accente asupra 

faunei României. Sublinierea importanţei teoretice şi practice a 

studiului vertebratelor, a cunoaşterii rolului animalelor în 

economia naturii şi în viaţa omului. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1-2 Tetrapode amniote 

Clasa Reptilia: caractere generale, evoluţie, biologie, consideraţii 

filogenetice, însemnătate  

4 
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Curs 3-5 Tetrapode amniote 

Clasa Reptilia – clasificare sistematică 
6 

Curs 6 - 7 Tetrapode amniote 

Clasa Aves: morfologie şi anatomie, distributie, adaptări la mediu, 

migraţii, consideraţii filogenetice. 

4 

Curs 8-10 Clasa Aves – Clasificare sistematică 6 

Curs 11-12 Tetrapode amniote 

Clasa Mammalia: caractere generale, principii de evoluţie, biologie, 

adaptări la mediu, însemnătate 

4 

Curs 13-14 Clasa Mammalia – clasificare sistematică 4 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1-2 Clasa Reptilia - identificarea principalelor elemente de morfologie şi 

organizare internă 

 

4 

Lab 3 Clasa Reptilia - identificarea reprezentanților din România pe baza 

materialului din colecție și a imaginilor 

2 

Lab 4-5 Clasa Aves - identificarea principalelor elemente de morfologie şi 

organizare internă  

4 

Lab 6-8 Clasa Aves - identificarea principalilor reprezentanți din România pe 

baza imaginilor și a sunetelor 

6 

Lab 9-10 Clasa Mammalia - identificarea principalelor elemente de morfologie şi 

organizare internă 

4 

Lab 11-13 Clasa Mammalia – identificarea principalilor reprezentanți din România 

pe bază de imagini, sunete și urme 

6 

Lab 14  Colocviu 2 

Total ore laborator 28 

Metode de predare 

Curs - Prelegere sustinuta de videoproiector, explicatia, conversatia, predare online 

Laborator - Prelegerea interactivă susținută de videoproiector, explicația, dialogul, utilizarea 

desenului, analiza preparatelor, predare online prin utilizarea de fotografii, scheme și filme 

documentare 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Gheoca V., 2011, Zoologia vertebratelor, Ed. ULBS, pp. 320 

Delin, H., Svensson, L., 2016, Păsările din România și Europa. Determinator 

ilustrat. Societatea Ornitologică Română, București. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Olsen, L.H., 2012, Animale și urmele lor. Editura M.A.S.T. București. 

Gheoca, V., 2000, Biologie animala III, Ed. Alma Mater Sibiu 

Aulagnier, S., Haffner, P., Mitchell-Jones, A.J., Moutou, F., Zima, J., 2009, 

Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers, 

London. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
• Conţinuturile abordate acoperă teme fundamentale şi aplicative ale disciplinei ce asigură 
familiarizarea studenţilor cu problematica specifică disciplinei; 
• Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel încât să faciliteze formarea competenţelor profesionale 
(specifice profesiei, prevăzute in documentele RNCIS) şi a competenţelor transversale; 
• Conţinuturile disciplinei sunt abordate în manieră inter-, intra-, trans- şi/sau  multidisciplinară astfel 
încât să stimuleze iniţiativa, independenţa în gândire, analiza critică şi  gândirea creativă, care stau la baza 
formării la studenţi a competenţelor necesare cercetării ştiinţifice în domeniu, a  competenţelor 
profesionale şi transversale necesare absolvenţilor pentru rezolvarea eficientă şi creativă a problemelor şi a 
situaţiilor noi de muncă; 
• Conţinuturile abordate cuprind teme actuale (pe plan local, naţional, internaţional) ce constituie 
subiectul de interes şi/sau al unor dezbateri/cercetări realizate de asociaţiile profesionale şi/sau angajatori.  
• Conţinuturile disciplinei și strategiile de predare au fost selectate ca urmare a colaborării cadrelor 
didactice cu alte cadre didactice din universități din țara și/sau străinătate, ca urmare a colaborării cu 
potențiali angajatori. 

10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 

Asimilarea cunoștințelor 
predate și din materialele 
bibliografice indicate 

Examinare orala 65% 

Este necesară 
obținerea notei 5 
pentru promovarea 
examenului, 
indiferent de 
rezultatele obținute la 
celelalte criterii de 
evaluare. 

Elaborarea si susținerea 
unui referat pe o temă dată 

Evaluare orală 10%  

Laborator 

Recunoașterea încadrearea 
sistematică a speciilor 
studiate în cadrul lucrărilor 
de laborator 

Examinare orală 

25% 

Este necesară 
obținerea notei 5 
pentru promovarea 
examenului, 
indiferent de 
rezultatele obținute la 
celelalte criterii de 
evaluare. 

    

Standard minim de performanţă 

 cunoașterea caracterelor de diagnoză ale vertebratelor amniote la nivel de clasă sau subclasă 

 recunoașterea principalelor specii de vertebrate amniote din România                                                            
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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 Lect. dr. Ana-Maria Benedek-Sîrbu  

Director de departament Lect. dr. Voichița Gheoca  

  


