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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 Biologia dezvoltării 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F04F045 facultativ II IV 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Conf. dr. Alexandra Letitia ZAMFIR 

Titular activităţi seminar Conf. dr. Alexandra Letitia ZAMFIR 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 1 - - 1 

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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

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 
Citologie și histologie animală, Biologie celulară, Biologia nevertebratelor, 
Sistematica nevertebratelor, Biologia vertebratelor 

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 înţelegere şi reproducere a termenilor, şi principiilor 
embriologiei; cunoaşterea modalităţii de evoluţie embrionară a diverselor 
structuri anatomice; a mecanismelor care controlează multiplicarea şi 
diferenţierea celulară. 
Capacitatea de a comunica utilizând limbajul specific şi de a explica 

mecanismele de diferenţiere celulară şi evoluţia diverselor structuri 

anatomice în timpul dezvoltării embrionare . 

Capacitatea de aplicare a diverselor tehnici de studiu specifice embriologiei; 

capacitatea de identificare a diverselor structuri embrionare . 

Competenţe transversale 

Manifestarea unor atitudini corecte şi responsabile faţă de preocupările 

specialiştilor în domeniu. Participarea în colective de lucru/cercetare, 

dezvoltarea unor idei originale, profesionale.   

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

Obiectivul general al disciplinei Evidenţierea şi prezentarea evenimentelor esenţiale ce au loc în cursul 
primei perioade a dezvoltării organismelor. 

 

Obiectivele specifice Prezentarea etapelor embriogenezei: gametogeneza, fecundaţia, 
segmentaţia, gastrulaţia şi neurulaţia. Prezentarea celor mai recente 
achiziţii ştiinţifice şi evidenţierea mecanismelor moleculare ce stau la 
baza desfăşurării principalelor etape ale dezvoltării embrionare. 
Prezentarea proceselor de creştere şi diferenţiere celulară şi 
constituirea principalelor tipuri de ţesuturi cu originea lor embrionară. 
Evidenţierea principalelor etape ale dezvoltării embrionare - 
dezvoltarea embrionului la broască; dezvoltarea embrionului la găină; 
dezvoltarea embrionului la şoarece. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Principiile biologiei dezvoltării; Abordarea anatomică; Embriologia comparată şi 
embriologia evolutivă. Cicluri de viaţă şi modele de dezvoltare 

2 

Curs 2 Genetica dezvoltării – expresia genică diferenţiată; genele HOX  2 

Curs 3 Comunicarea intercelulară în dezvoltare  2 

Curs 4 Primele stadii ale dezvoltării – gametogeneza, fecundarea, activarea metabolismului 

celulei ou 
2 

Curs 5 Dezvoltarea la nevertebrate - Drosophila 2 
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Curs 6 Dezvoltarea la vertebrate – pesti, amfibieni, păsări, mamifere 2 

Curs 7 Stadiile avansate ale dezvoltării embrionare – SNC şi epiderma; creasta neurală, 

mezodermul; formarea membrelor la tetrapode 
2 

Total ore curs: 14 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Evidenţierea ovogenezei: secţiune prin ovar - tipuri de folicuri ovarieni; tipuri de 

ovule. 

2 

Sem 2 Evidenţierea spermatogenezei: secţiune prin testicul – structură, structura tubilor 

seminiferi; structura spermatozoidului, tipuri de spermatozoizi 

2 

Sem 3 Dezvoltarea embrionului la amfibieni 2 

Sem 4-5 Evidenţierea şi studiul embrionului de găină, “in ovo”, in perioada segmentaţiei şi 

gastrulaţiei prin coloraţii vitale cu roşu neutru şi contrastare. Evidenţierea 

embrionului tânăr de găină (5-20 somite) în peroiada neurulaţiei prin explantare pe 

agar. Evidenţiere anexelor embrionare (amniosul, alantoida, sacul vitelin) la 

embrionul de găină la 7 zile de incubaţie 

4 

Sem 6-7  Dezvoltarea embrionară la mamifere. Embrionul la şoarece. Tipuri de placente 4 

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. Anghelescu V., Embriologie normală şi patologică, Ed. Academiei, Bucureşti 1983.  

2. Ionescu - Varo, M., Biologia dezvoltarii embrionare: Citodiferentiere, 1980.   

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

3. Gilbert S., F, Developmental Biology, 4-th edition, Sinauer Press, Massachusetts, 1994. 

 

 

 

 

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 
Examen oral cu bilete 

individuale 
70%  
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Seminar 
Activități aplicative Evaluarea activității la 

seminar 
30% CEF 

    

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: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Conf. dr. Alexandra Letitia ZAMFIR        

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


