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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 Etnobiologie  

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603S03F040 facultativ II III 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu 

Titular activităţi seminar  Prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 1 - - 2 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 14 - - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat:  2 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  47 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Sistematica criptogamelor, Sistematica fanerogamelor, Biologia nevertebratelor, 
Sistematica nevertebratelor, Ecologie generală 

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Capacitatea de înţelegere şi reproducere a termenilor, conceptelor şi 
principiilor etnobotanicii şi etnozoologiei.  
Capacitatea de a comunica utilizând limbajul specific etnobiologiei, de a 

interpreta cunoştinţele populare despre plante şi animale pe baza specificului 

cultural şi al istoriei locale. 

Capacitatea de a folosi chestionarele etnobotanice şi etnozoologice pentru 

aflarea nivelului cunosştinţelor localnicilor în aceste domenii. Capacitatea de a 

elabora concluzii pe baza datelor culese şi de a caracteriza populaţia 

chestionată. 

Competenţe transversale 
Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de preocupările etnobiologilor şi 

implicarea în astfel de activităţi pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniu.  

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

Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu obiectul de studiu al etnobiologiei.  

Obiectivele specifice Însuşirea/recapitularea principalelor noţiuni referitoare la 
biodiversitate, floră, faună, ecotop, biocenoză, ecosistem, habitat, 
entitate naturală, endemit; evaluarea potenţialului biologic al unei 
regiuni în scopul valorificarii şi conservării acestuia; introducerea 
cursanţilor în metodologia abordării localnicilor prin chestionarele 
etnobiologice.  
Formarea deprinderii de a conversa cu sătenii/cetăţenii chestionaţi, 
de a lucra cu chestionatul etnobotanic, etnozoologic şi etnoecologic. 
Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul specific 
investigaţiilor de acest tip şi de interpretare a rezultatelor. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

   Cursul 1 Obiectul de studiu al etnobiologiei. Mediul înconjurător şi tehnici şi metode de 
cercetare a lui. Cercetarea empirică 

2 

   Cursul 2-3 Conceptul de biodiversitate. Floră, vegetaţie, faună. Ecotop, biocenoză, 
ecosistem, în viziunea ştiinţifică şi în cea populară 

4 

   Cursul 4-5 

 

Etnobotanica şi etnozoologia. Obiect de studiu, importanţă şi metode de 
investigare. Chestionarul etnobiologic 

4 

   Cursul  6 Tehnica anchetei etnobiologice 2 

   Cursul 7 Importanţa investigaţiilor etnobiologice. Valorificarea rezultatelor 2 

Total ore curs: 14 
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Seminar Nr. ore 

Sem 1 Floră şi faună şi rolul lor în caracterizarea unei regiuni. Interrelaţiile lor cu populaţia 
locală. Plante şi animale ocrotite de săteni 

2 

Sem 2 Modalităţi şi mijloace folosite în conservarea biodiversităţii de către săteni 2 

Sem 3 Principalele arii naturale protejate în România şi concepte populare despre acestea 2 

Sem 4-5 Principalele habitate naturale din România şi valorificarea resurselor  lor de către 
localnici 

4 

Sem 6-7 Chestionarul etnobotanic şi chestionarul etnozoologic. Valorificarea rezultatelor 
investigaţiilor etnobiologice  

4 

Total ore seminar 14 

Metode de predare 

Prelegerea, explicaţia, dialogul interactiv, conversaţia euristică, 
studiul de caz, predarea online. 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Băcescu, M., 1961, Păsările în nomenclatura şi viaţa poporului român, Edit. 
Acad. Bucureşti 

2. Butură, V., 1979, Enciclopedie de etnobotanică românească, Edit.  Ştiinţifică și 
enciclopedică Bucureşti 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

3. Drăgulescu, C., 1992, Botanica populară în Mărginimea Sibiului, Sibiu 

4. Drăgulescu, C., 1995, Botanica populară în Ţara Făgăraşului, Edit. Constant 
Sibiu 

5. Drăgulescu, C., Curtean-Bănăduc, Angela, 2002, Conservarea biodiversităţii. Entităţi 
naturale protejate, Edit. Mira Design Sibiu. 

 

 

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 

fizică sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Colocviu final  Examinare orală 60%  

    

Seminar 
Activitatea la seminar Prezentare rezultate 

personale 
40% CPE 
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Standard minim de performanţă 

      Îndeplinirea cerințelor pentru nota 5 
 
(*) 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: 10.10.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


