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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 Știința Mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și Protecția Mediului 

2. Date despre disciplină 
Denumirea disciplinei Ecosisteme: structură și funcții 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604S04I029 obligatoriu II IV 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Conf. dr. Ioan Sîrbu 

Titular activităţi seminar și 
laborator 

Conf. dr. Ioan Sîrbu 

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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat:  5 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Ecologie generală, Ecologia populațiilor, Biologie animală, Biologia nevertebratelor, 
Biologia vertebratelor, Fitosociologie și vegetația României 

De competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
De desfăşurare a cursului sala cu videoproiector 

De desfăşurare a seminarului sală cu videoproiector  

De desfăşurare a laboratorului sală cu calculatoare 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul  
ecologiei comunităților, pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare 
în Ecologie şi protecţia mediului.     

 Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale 
conexe.     

 Analiza si comunicarea informatiilor cu caracter stiintific.  

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, analiza şi sinteza structurii, dinamicii şi funcţiilor 

sistemelor ecologice suprapopulaţionale 

Obiectivele specifice Prezentarea şi studiul ierarhiei nivelurilor de organizare ale materiei 

vii, a relaţiilor, planurilor de structură şi dinamică, diversitatea 

taxonomică și funcțională, succesiunile ecologice, energetica şi 

productivitatea, a dinamicii ciclurilor biogeochimice, precum şi a 

echilibrului ecologic. 
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8. Conţinuturi 
Curs Nr. ore 

Curs 1 Introducere în ecologia sistemelor suprapopulaţionale 2 

Curs 2 Structura sistemelor suprapopulaţionale şi ierarhia ecologică 2 

Curs 3-5 Relaţiile interspecifice şi rolul lor în structurarea comunităţilor 
- neutralismul 
- competiţia şi concurenţa 
- amensalismul 
- mutualismul 
- comensalismul 
- relaţia pradă-prădător 
- parazitismul 

6 

Curs 6-7 Nişa ecologică 4 

Curs 8 Biodiversitatea – diversitatea ecologică 2 

Curs 9 Diversitatea funcțională a ecosistemelor 2 

Curs 10 Structura biochimică a sistemelor ecologice 2 

Curs 11-
12 

Dinamica temporală a sistemelor ecologice: modificări ritmice şi succesiuni 
ecologice  4 

Curs 13 Niveluri şi cicluri trofice; structura trofodinamică a sistemelor ecologice 2 

Curs 14 Stabilitatea şi echilibrul sistemelor ecologice 2 

Total ore curs: 28 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Ierarhia sistemelor ecologice şi parametri ecologici cantitativi ai sistemelor 
suprapopulaţionale 

2 

Sem 2 Metode de evaluare a biodiversităţii şi a diversităţii ecologice 2 

Sem 3 Parametrii nişei ecologice – lăţimea, suprapunerea, indici de preferinţă 2 

Sem 4 Analiza de similitudine 2 

Sem 5 Ordonarea și clasificare sistemelor ecologie 2 

Sem 6 Structura trofodinamică a ecosistemelor şi analiza reţelelor trofice 2 

Sem 7 Elaborarea lucrărilor de specialitate 2 

Total ore seminar 14 

Laborator Nr. ore 
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Lab. 1 Evaluarea parametrilor ecologici cantitativi ai sistemelor suprapopulaţionale 2 

Lab. 2 Evaluarea diversităţii taxonomice și funcționale 2 

Lab. 3 Calculul parametrilor nişei ecologice – lăţimea, suprapunerea, indicii de 
preferinţă 

2 

Lab.  4 Aplicarea analizei de similitudine. Clasificarea sistemelor ecologice 2 

Lab.  5 Aplicarea analizei multivariate a comunităților  2 

Lab.  6 Structura trofodinamică a ecosistemelor şi analiza reţelelor trofice 2 

Lab.  7 Verificare de laborator 2 

Total ore laborator 14 

 
Metode de predare 

Curs: Prelegerea interactivă, explicatia, 
conversatia, problamatizarea, predarea 
online. 

Seminar/Laborator: explicaţia, demonstraţia, 
dialogul interactiv, studiul de caz, 
brainstormingul, problematizarea, 
dezbaterea, studii de caz, aplicații pe 
calculator, rezolvare de probleme, predarea 
online. 

 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. SÎRBU, I., 2009 - Ecologia comunităţilor. Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu (note de 

curs; tipărit şi suport electronic, disponibil prin internet) 

2. SÎRBU I., BENEDEK, A.M., 2012 - Ecologie practică (ediţia a 3-a revizuită şi 
adăugită). Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu. 

 3. PARADIS, E., 2013 - R pentru începători. Material electronic disponibil la 
adresa:https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_RO.pdf 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. THIOULOUSE, J., DRAY, S., DUFOUR, A.B., CIBERCHICOT, A., JOMBART, T., 
PAVOINE, S., 2018. Multivariate Analysis of Ecological Data with ade4. Springer 
Nature. 

2. ŠMILAUER, P.,  LEPŠ, J. 2014. Multivariate Analysis of Ecological Data using 
Canoco 5. Cambridge University Press, Cambridge. 

3. TER BRAAK, C.J.F., ŠMILAUER, P. 2018. Canoco for Windows Version 5.12. 
Biometris – Plant Research International, Wageningen, The Netherlands. 

4. BEGON, M., TOWNSEND, C.R., HARPER, J.L., 2006. Ecology – From individuals to 
ecosystems. Blackwell Publishing, Oxford UK.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei permite studenților obținerea de abilități  de  întelegere si reproducere a termenilor, 

conceptelor si principiilor ecologiei comunităților, le conferă capacitatea de a comunica utilizând limbajul 

specific domeniului, de a explica structura, dinamica și funcțiile sistemelor suprapopulaționale în relație cu 

factorii de mediu și cu factorul antropic. 

http://www.cambridge.org/9781107694408
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică și online 

Ponderea 
în nota 
finală 

Obs.** 

Curs 

Evaluare finală a cunoștiințelor 

legate de temele prezentate la curs 

Examen scris 50% 
 

    

Seminar/Laborator 

Abilitatea de a aplica metodele 

învățate  

Verificare practică 50% 
 

    

Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea ierarhiei sistemelor ecologice  

 Cunoașterea și calculul principalilor parametri ecologici cantitativi utilizați în caracterizarea 
comunităților 

 Cunoașterea și caracterizarea sumară a relațiilor interspecifice 

 Definirea diversității specifice și a diversității funcționale a unei comunități 

 Definirea elementelor definitorii ale structurii trofoenergetice a ecositemului 

 Cunoșterea și calcularea și interpretarea unui indice dintre cei de diversitate alfa și beta, 
similitudine, lățime și suprapunere a nișei  

 
(*) 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: 13.09.2020 
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 

 
  

  


