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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 Etologie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604S05O053 opțional III V 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

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 

2 1 - - 3 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 14 - - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat:  3 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  83 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 

04. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Biologie animală, Biologia nevertebratelor, Biologia vertebratelor, Ecofiziologie 
animală 

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului sala cu videoproiector și calculatoare conectate la internet 

De desfăşurare a seminarului sală cu videoproiector și calculatoare conectate la internet 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

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

 Capacitatea de a recunoaste, interpreta si explica diversele 
comportamente ale animalelor si ale oamenilor   

 Capacitatea de a preveni, a recunoaste si a lua masuri pentru 
comportamentele patologice 

 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 

 Dezvoltarea spiritului stiintific, analitic si sintetic 

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

Obiectivul general al disciplinei Introducere în știința comportamentului animal si uman 

Obiectivele specifice Studiul comportamentului ca factor integrator în mediu, cunoaşterea 
analizei etologice proximale şi distale, a mecanismelor diverselor 
categorii de manifestări, a semnificaţiile diferitelor comportamente.  
Cunoaşterea funcţiilor adaptative şi a semnificaţiilor evolutive ale 
diverselor comportamente. Înţelegerea bazelor biologice ale 
comportamentului uman. Interpretarea comportamentelor si prin 
prisma biologiei evolutioniste.  

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Definiţia şi istoricul etologiei 
2 

Curs 2 Dezvoltarea şi ramurile etologiei 
2 

Curs 3 Cauzalitatea comportamentelor - motivaţiile 
2 
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Curs 4-5 Stimuli potenţiali, efectivi, cheie şi declanşatori 
4 

Curs 6 Mecanisme de declanşare a comportamentelor 
2 

Curs 7-8 Comportamente de substituţie, ambivalente şi reorientate 
4 

Curs 9-10 Învăţarea; dezvoltarea ontogenetică a comportamentelor 
4 

Curs 11-12 Caracterul adaptativ al comportamentelor 
4 

Curs 13 Filogenia şi evoluţia comportamentelor 
2 

Curs 14 Cauzele biologice ale comportamentului patologic 
2 

Total ore curs: 28 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Metode aplicate în studiile de etologie 
Descrierea şi analiza comportamentelor 

2 

Sem 2 Construirea şi interpretarea etogramelor 2 

Sem 3 Comportamente de hrănire 

Comportamente de apărare 

2 

Sem 4 Comportamentul de reproducere 2 

Sem 5 Creşterea şi îngrijirea progeniturii 2 

Sem 6 Comportamente sociale 2 

Sem 7 Biologia comportamentului uman 2 

Total ore seminar 14 

Metode de predare 

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

Seminar: explicaţia, demonstraţia, dialogul 
interactiv, studiul de caz, brainstormingul, 
problematizarea, dezbaterea, studii de caz, 
predare si evaluarea temelor online. 

 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Sîrbu, I., Benedek, A.M., 2020 - Bazele biologice ale comportamentului animal şi 
uman  (suport electronic de curs și seminarii). 

2. Cociu, M., 1999 - Etologie. Comportamentul animal. Ed. ALL, Bucureşti. 

3. Alcock, J., 2008 - Animal behaviour; an Evolutionary Approach.(ed. a 7-a). Sinauer 
Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.  

4. Ploger, B.J., Yasukawa, K., 2003 - Exploring Animal Behaviour in Laboratory and 
Field. Elsevier Science, Academic Press.  

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Ruhela, A., Sinha, M., 2010 - Recent trends in Animal Behaviour. Oxford Book 
Company (format digital).  

2. Pease, A., 1997 - Limbajul trupului. Ed. Polimark, București.  

3. Lorenz, K., 1996 - Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. Ed. Humanitas, 
Bucureşti.  
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4. Lorenz, K., 1998 - Aşa-zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii. Ed. Humanitas, 
Bucureşti. 

5. Morris, D., 1991 - Maimuţa goală. Ed. Enciclopedică, Bucureşti.   

6. Krebs, J.R., Davies, N.B., 2004 - Introduction to Behavioural Ecology (third ed.). 
Blackwell Publishing.   

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 etologiei, le conferă capacitatea de a comunica utilizând limbajul specific 

domeniului, de a interpreta observațiile asupra comportamentului animal și uman. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Evaluare finală a cunoștiințelor legate 

de temele prezentate la curs 

Examen scris  70% 
 

Seminar Activitatea la ore  și Teme Evaluare teme scrise 30%  

Standard minim de performanţă 

    - Definirea conceptelor specifice etologiei 
- Cunoașterea mecanismului comportamentului 
- Elemente de bază ale comportamentelor dobândite și ale valorii adaptative ale comportamentelor 
- Minim 50% din teme efectuate și minim 2 puncte la examenul final.  
 
 (*) 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        

  

 


