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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 ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Domeniul de studiu BIOLOGIE 

Ciclul de studii LICENȚA 

Specializarea BIOLOGIE 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei BAZELE GENETICII  

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F04I030 Obligatoriu II IV 4 

Tipul de evaluare Categoria formativă a disciplinei 

Examen DF=fundamentală 

Titular activităţi curs Lect. dr. Voichița Gheoca 

Titular activităţi seminar / 
laborator 

Asist dr. Ioana Boeras 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 1 1 - 4 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 14 14 - 56 

 

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 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  44 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab  
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul  
geneticii pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în domeniul 
biologiei.     

 Cunoasterea structurilor si proceselor implicate in ereditare 

 Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale 
conexe.     

 Definirea conceptelor/ fenomenelor biologice folosind instrumentele 
geneticii     

 Analiza si comunicarea informatiilor cu caracter stiintific.  

 Derularea experimentelor, explicarea si interpretarea rezultatelor 
experimentale obtinute în urma unui studiu de caz specific  

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 noțiuni, principii, procese ale geneticii  

Obiectivele specifice Prezentarea structurilor și a proceselor care stau la baza transmiterii 
ereditare a caracterelor.  
Evidențierea modului în care materialul genetic se modifică sub actiunea 
factorilor mediului natural și artificial; prezentarea principalelor grupe de 
agenți mutageni și a modului lor de acțiune.   

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 -2 Materialul genetic: Acizii nucleici – tipuri de acizi nucleici, structura și rolul 
acestora în ereditate 

4 

Curs 3 -6 Codificarea biochimică și reglajul genetic - replicarea transcriptia, translatia; 
modalitati de reglaj genetic 

8 

Curs 7 Legile mendeliene ale segregarii si alte tipuri de segregare  
 

2 

Curs 8-9 Bazele celulare ale ereditatii: Diviziunea celulara; Recombinarea genetica la 
procariote si eucariote  

4 

Curs 10 Mecanismul cromozomial al ereditatii  
Teoria cromozomiala a ereditatii si hartile cromozomiale 

2 

Curs 11 Ereditatea sexelor. Cromozomii sexuali și rolul acestora în determinismul genetic 
al sexelor.  

2 

Curs 12 Ereditatea extranucleara și extranucleolară și implicațiile acesteia în transmirerea 
diverselor caractere la plante și animale 

2 
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Curs 13 Mutatiile – Tipuri de mutatii; Mecanismul molecular al mutatiilor; Factorii 
mutageni;  

2 

Curs 14 Modificari morfologice si numerice ale cromozomilor 2 

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1 - 4 Lucrari de citogenetica  
Citogenetica vegetală 

 Metoda rapida de colorare cu carmin-acetic - Metoda de colorare a cromozomilor 
cu fuxina bazica - Determinarea indicelui mitotic si a duratei fazelor diviziunii 
celulare 
Metode citologice pentru studiul cromozomilor la animale 

 Metoda de colorare cu soluție orcein acetică 
Metode citologice pentru studiul cromozomilor si alcatuirea cariotipului la om  

 Evidentierea cromozomilor umani în culturi de limfocite - Alcatuirea cariotipului  

 Cromatina sexuala si evidentierea sa - Metoda frotiurilor din mucoasa bucala 

 Evidentierea  drumstikurilor din sângele periferic 

8 

Lab 5 Modificarea materialului genetic 
Poliploidia 

 Metode de determinare a gradului de poliploidie si de provocare a poliploidiei.  

 Metoda rapida de determinare directa a gradului de poliploidie la plante 

2 

Lab 6 Hărțile genetice  

 Metode de întocmire a hărților genetice  

2 

Lab 7 Variații cantitative și calitative – genetica cantitativă 2 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Genomul – structura și polimorfism 2 

Sem 2 Linkage și recombinarea genetică 2 

Sem 3 Eredidatea mendeliană 2 

Sem 4 Genetica bacteriană  2 

Sem 5 Mutații 2 

Sem 6 Determinismul genetic al sexelor 2 

Sem 7 Ereditatea extranucleară 2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Curs - Prelegere sustinuta de videoproiector, explicatia, conversatia, 
expunere online. 
Laborator - Explicația, exemplificarea metodelor de lucru, analiza 
demonstrativă a preparatelor, expunere online. 

  

Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Coman N. 1996, Genetică vol I, II, Ed Univ. Babes-Bolyai Cluj Napoca 

Raicu, P., 1991, Genetica,  EDP,   Bucuresti 

Referinţe 
bibliografice 

Gavrila, L., 1986, Genetica, vol I, Univ. Bucuresti 4.  

Gavrila, L., 1987, Genetica, vol II, Univ. Bucuresti 
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suplimentare Lewin Benjamin, 1990,  Genes IV . Oxford University Press (1438), 1990. 

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  continutului disciplinei, a competentelor 
necesare absolventilor. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 

Evaluare pe parcurs 
Examinare scrisă, 
examinare online 

15% CEF 

Examen final  
Examinare scrisă, 
examinare online 

70% CEF 

Laborator 
Colocviu de laborator Examinare scrisa, 

examinare online 
15% CEF 

Standard minim de performanţă  

Cunoasterea substratului material al ereditatii. 
Definirea proceselor care stau la baza replicarii materialului genetic si a expresiei genice 
Definirea mutatiilor si cunoasterea a cel putin două criterii de clasificare a acestora.   

 
(*) 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: 8.09.2020 
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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