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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 PRACTICĂ 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603S04I035 Obligatoriu II IV 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei  

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

Titular activităţi curs  

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Lect univ. dr. Voichita Gheoca 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

     

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

- - 84 - 84 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr. ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

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

Tutoriat:   

Examinări:   

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )   

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 84 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Zoologia nevertebratelor I şi II, Sistematica criptogramelor şi Sistematica 
fanerogamelor, Ecologie generală, Sistematica vertebratelor, Biologia vertebratelor, 
Fitosociologie și vegetația României 
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De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab/pr  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Cunoștinte 
 

 Cunoașterea și utilizarea adecvată a  termenilor de specialitate 
Cunoașterea si interpretarea corectă a unor idei, principii, procese 
specifice biologiei. 

 Cunoasterea principiilor de funcționare și capacitatea de utilizare a 
unor aparate și instrumente din domeniul biologiei. 
 
Abilitati 

 Capacitatea de explorare a lumii vii cu ajutorul unor metode şi tehnici 
specifice domeniului. 

 Capacitatea de utilizare a diverselor tehnici de colectare şi conservare 
a materialului biologic.   

 Capacitatea de recunoaștere a unor specii reprezentative din faună și 
floră. 

 Capacitatea de a utiliza tehnicile și aparatura specifică laboratoarelor 
din domeniul biologic. 

 Capacitatea de a comunica utilizând limbajul specific domeniului 
biologie  

 Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de preocupările specialiştilor 
şi implicarea în astfel de activităţi pentru dezvoltarea cercetărilor în 
domeniu.  

 Capacitatea de lucru în echipă 
 

Competenţe transversale 

 abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii. 

 manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific ; 

 participare la propria dezvoltare profesională; 

 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 

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

Obiectivul general al disciplinei Achizitionarea de abilitati practice specifice domeniului 

Obiectivele specifice Familiarizarea studenților cu structura organizatorică și 
activitatea companiilor în domeniul de studiu. 
Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice 
domeniului.  
Cunoașterea și intrepretarea unor termeni, idei sau procese 
specifice domeniului. 
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Proiectarea, conducerea și evaluarea activităților de laborator sau a 

unui studiu în teren.  

8. Conţinuturi* 

Modul I - Activitati practice derulate în teren Nr. ore 

Tema 1 Metode de colectare, captură şi conservare a materialului biologic 14 

Tema 2 Modalitati de evaluare a biodiversităţii in ecosisteme acvatice si  terestre 14 

Tema 3 Aplicarea metodelor de investigare a structurii comunităţilor caracteristice 
ecosistemelor montane şi depresionare 

14 

Tema 4 Studiul unor arii naturale protejate din zona investigată 14 

Tema 5 Aplicaţii practice pentru stabilirea impactului antropic şi a mijloacelor de protecţie a 
sistemelor ecologice şi conservarea biodiversităţii 

14 

Tema 6 Identificarea unor specii de plante şi animale  14 

Modul II  Activități practice derulate în laboratoarele de specialitate Nr. ore 

Tema 1 Organizarea si funcționarea laboratoarelor de biologie 14 

Tema 2 Aparatura de laborator - principii de funcționare; metode și  tehnici utilizate în 
laboratoarele de specialitate 

14 

Tema 3 Aplicarea metodelor și tehnicilor specifice laboratoarelor de profil, realizarea 
analizelor, citirea și interpretarea rezultatelor 

42 

Tema 4 Integrarea informațiilor obținute și identificarea potențialului pentru utilizarea 
acestora în studii de cercetare fundamentală și aplicată.  

14 

Total ore laborator 84 

*Conținutul practicii de specialitate se selectează în funcție de opțiunea studenților pentru practica în teren 
sau în laboratoarele de specialitate. 
Metode de predare 

Demonstraţie, dialog interactiv cu studenţii, aplicații practice în 
teren, activitati online 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Doniţă, N., Paucă-Comănescu, M., Popescu, A., Mihăilescu, S., & Biriş, I. A. 
(2005). Habitatele din România. Bucureşti: Editura Tehnică Silvică. 
Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din 
România.2014 EU, Guvernul României, Instrum.structurale. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Sîrbu, I., & Benedek, A. M. (2012). Ecologie practică. Editura Universităţii" Lucian Blaga. 
Homorodean, D., Moldovan, O., Stoian, M., Brojboiu, M., Chiriac, G., Muntean, I. S., ... & 
Galie, N. (2008). Organizarea şi managementul laboratorului de micobacteriologie. 
ORDIN Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea 
laboratoarelor de analize medicale 
Georgescu, S. E., Dudu, A., & Costache, M. (2016). Tehnici de biologie moleculară-
principii şi aplicaţii practice. Editura Universităţii Bucureşti. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza intalniri periodice cu partenerii de practică și potențialii angajatori pentru corelarea 
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conținutului disciplinei practică cu cerințele mediului socio-economic. 

10. Evaluare 

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

Obs.** 

Laborator 

Conform baremului  adus la 
cunoştinţa cursanţilor 
 

Evaluarea 
Portofoliului de 
practică 

40%  

Conform baremului  adus la 
cunoştinţa cursanţilor 
 

Colocviu de laborator/ 
Activitaţi în teren 60%  

Standard minim de performanţă 

Studenţii trebuie să cunoască aspecte generale privind investigarea in teren a biodiversitatii vegetale si 
animale/Sa cunoască aparatura de laborator și principiul de funcționare a acesteia. 
 
(*) 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. univ. dr. Voichita Gheoca  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


