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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 Istoria ecologiei 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604F04F042 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. 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) 

14 14 - - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat:  4 

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 

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a seminarului  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

• Abilitatea de a defini conceptele de bază și principalele teorii care stau la 
baza diferitelor etape ale dezvoltării ecologiei ca știință. 
• Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii științifice de bază. 
• Capacitatea de a analiza și comunica informații științifice. 

Competenţe transversale 

• Muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diferite niveluri ierarhice. 
• Documentare în limba română și cel puțin o limbă străină pentru dezvoltare 
profesională și personală prin instruire și adaptare eficientă la noile 
descoperiri științifice. 
• Progres în domeniu. 
• Implementarea unor strategii de lucru eficiente și responsabile, 
punctualitate, fiabilitate și responsabilitate personală, pe baza principiilor, 
normelor și valorilor codului de etică profesională. 

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

Obiectivul general al disciplinei Prezentarea dezvoltării ecologiei de la apariția primelor idei despre 
relațiile dintre organismele vii și mediu până în prezent. 

Obiectivele specifice Prezentarea principalelor teorii care definesc evoluția ecologiei ca știință. 
Prezentarea principalelor personalități care au modelat dezvoltarea 
ecologiei și influența lor asupra acestei științe. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Dezvoltarea premiselor și a ideilor precursoare 2 

Curs 2 Definirea ecologiei ca știință  2 

Curs 3-4 Formarea și dezvoltarea fundamentelor teoretice ale ecologiei  4 

Curs 5 Perioada modernă a ecologiei 2 

Curs 6 Abordarea holistică 2 

Curs 7 Gaia – între mit și știință 2 

Total ore curs 14 

Seminar Nr. ore 

Sem 1- Dezbaterea temelor abordate la curs 7 

Sem 2 Prezentarea și analiza eseurilor întocmite de studenți 7 

Total ore seminar 14 

 
Metode de predare 

Prelegerea, expunerea, dialogul, studiul de caz, brainstormingul, activitatea în echipă, utilizarea softurilor 
de specialitate, predare online 
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Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Worster D., 1994 – Economy of nature: A history of ecological ideas. The second edition. 

Cambridge University Press. 

 
Real, A., Brown, J. (edited by), 1991 - Foundations of Ecology. Classic Papers with 

comentaries, The University of Chicago Press, Chicago - London. 
Referinţe 

bibliografice 
suplimentare 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizează prin contacte periodice cu aceştia în vederea analizei problemei. Conţinutul disciplinei este în 
concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs Colocviu final Evaluare orală 60%  

Seminar 
Elaborarea eseului pentru seminar 

Prezentarea 40%  

Standard minim de performanţă 

Elaborarea eseului despre evoluția ideilor și teoriilor ecologice. Cunoașterea principalelor idei și teorii 
ecologice și a evoluției acestora. 
 
(*) 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: 20.09.2020 
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  

  

  


