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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 Biospeologie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603C03F041 facultativ II III 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Ioan Sîrbu 

Titular activităţi seminar  Conf. univ. dr. Ioan Sîrbu 

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) 

1 1 - - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

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 
Ecologie generală, Biologia nevertebratelor,Sistematica nevertebratelor, Sistematica 
criptogamelor 

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 principiile cu care 
operează biospeologia 
- înţelegerea fenomenelor fundamentale specifice disciplinei 
- identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni 
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
- cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiunii / disciplinei 
- capacitatea de a comunica utilizând limbajul şi consceptele specifice, de a 
explica fenomenele şi procesele biospeologice. 
- explicarea şi interpretarea unor procese şi a ideilor teoretice şi practice ale 
disciplinei 
- generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii 
- realizarea de conexiuni între rezultate 
- capacitatea de analiză şi sinteză 
- capacitatea de a aplica diferite metode de studiu şi caracterizare în 
biospeologie. 
- utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare specifice 
- descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
- abilităţi de cercetare 

Competenţe transversale 

- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific 
- participare la propria dezvoltare profesională 
- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 
- abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii 

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

Obiectivul general al disciplinei Prezentarea particularităţilor mediului subteran, a caracteristicilor 
ecosistemelor cavernicole, a adaptărilor şi diversităţii speciilor 
troglobionte şi troglofile, cunoaşterea principalilor reprezentanţi ai 
acestor grupe.  

Obiectivele specifice Fundamentarea cunoştinţelor cu privire la managementul peşterilor şi 
a resurselor carstului. 
Cunoaşterea principalelor grupe şi reprezentanţi ai speciilor 
troglobionte şi troglofile; metode de studiu, sistematica şi ecologia 
speciilor cavernicole, prezentarea ecologiei sistemelor subterane.   
Dezvoltarea capacităţii de a elabora planuri de management (generale 
şi specifice) pentru peşteri.  
Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul şi conceptele 
specifice. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Peşterile şi mediul subteran: prezentare şi particularităţi 
2 

Curs 2 Particularităţile ecosistemelor subterane 
2 

Curs 3 Factori ecologici ai ecosistemelor subterane 
2 

Curs 4 Adaptările vieţuitoarelor la mediul subteran 
2 

Curs 5 Diversitatea vieții din mediul subteran 
2 

Curs 6 Ecologia populațiilor cavernicole 
2 

Curs 7 Ecologia comunităților cavernicole 2 

Total ore curs: 14 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Metodele de studiu biospeologic 2 

Sem 2 Clasificarea ecosistemelor subterane 2 

Sem 3 Studiul factorilor mediului subteran 2 

Sem 4 Reprezentanţi ai nevertebratelor cavernicole 2 

Sem 5 Reprezentanţi ai vertebratelor cavernicole 2 

Sem 6 Populaţii şi ecosisteme cavernicole 2 

Sem 7 Viaţa în apele freatice. Protecţia şi managementul peşterilor 2 

Total ore seminar 14 

 
Metode de predare 

Metode de comunicare oral-vizuală (power point), prelegerea, 
explicaţia, dialogul interactiv, problematizarea, conversaţia 
euristică, demonstraţia, dezbaterea, studiul de caz, brainstorming-
ul, predarea online. 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Viehmann, I., 1995, Curs de speologie generala, Ed. Univ. Cluj-Napoca. 

2. Vandel, A., 1964, Biospeologie: la biologie des animaux cavernicoles. Paris: Gautheir-
Villars.  

3. Culver, D.C., 1981, Cave life. Evolution and ecology. Cambridge: Havard Univ. Press.  
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4. Guinet. R., Decou V., 1977,  Initiation a la biologie et a l'ecologie souterraines. Paris: J-P 
Delarge. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Gibert, J., D.L. Danielopol, and J.A. Stanford (eds.). 1994. Groundwater ecology. San 
Diego: Academic Press.  

2. Camacho, A.I. (ed.) 1992. The natural history of biospeleology. Madrid: Museo Nacional 
de Ciencias Naturales.  

3. Chapelle, F.H. 1993. Ground-water microbiology and geochemistry. New York: J. Wiley 
& Sons. 

4. Culver, D.C., T.C. Kane, and D.W. Fong. 1995. Adapation and natural selection in caves. 
Cambridge: Harvard Univ. Press. 

 

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 scris cu bilete 
individuale cu 
subiecte teoretice 

80%  

Test parţial   10% CEF 

Laborator 
Activităţi aplicative (seminar)   10% CEF 

    

Standard minim de performanţă 

Îndeplinirea cerințelor pentru nota 5 
Cunoaterea principiilor de bază care guvernează desfășurarea vieții în mediul cavernicol. 
 
(*) 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 Conf. univ. dr. Ioan Sîrbu       

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


