
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca 

 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Mediului 

1.3 Departamentul Ştiinţa Mediului 

1.4 Domeniul de studii Știința Mediului 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Știința mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei NLR1112 Biologie Animală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Eliana  Sevianu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Șef lucrări dr. Eliana  Sevianu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: 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/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 8 

Examinări  4 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore studiu individual 70 

3.8 Total ore pe semestru 126 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 

4.2 de competenţe  Nu e cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  Video proiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator, preparate animale (conservate sau mulaje), determinatoare 

grupe de animale, stereomicroscop, microscop optic. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice de 

biologie animală) 

 Metodologia de predare şi conlucrare interactiva va permite în final studentului să 

dobândească un optim de cunoştinţe care sa-i permită sa-şi formeze o concepţie clară 

despre lumea animală, bazată şi pe stăpânirea unei terminologii ştiinţifice adecvate, sa-şi 

însuşească noţiunile generale ale domeniului, conceptele de bază, înţelegerea importanţei 

studiului lumii animale (şi implicit a tuturor organismelor vii de pe Terra), rolul biotei în 

asigurarea continuităţii vieţii, protecţia mediului, valoarea practică a domeniului, relaţia 

de interdisciplinaritate, multidisciplinaritate şi transdisciplinaritate a disciplinei. 

 Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

 Cunoaşterea şi înţelegerea domeniului apare firesc a fi urmată de dobândirea capacităţii de 

explicare şi interpretare a ideilor, fenomenelor, proceselor şi conţinutului disciplinei. 

Biologia în general este o disciplină complexă, iar îmbinarea în cadrul acestui curs a  unei 

mulţimi de date despre lumea animală încearcă să definească complexitatea informaţiilor. 

Pentru însuşirea acestor date este nevoie de o « explicare inteligentă » care sa ofere 

studenţilor un optim de informaţii. Se va folosi permanent colaborarea interactivă profesor 

– student, atât la curs cât şi la lucrările practice (în laborator şi teren). Biologia aplicată la 

mediu trebuie înţeleasă de student ca o legătură durabilă dintre biota şi mediul de viaţă 

specific, deci se va urmări o îmbinare dintre noţiunile de biologie animală şi vegetală cu 

cele de ecologie şi etologie. Viul trebuie privit în contextul evoluției și a relațiilor 

filogenetice.  

 Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

Se va pune un mare accent pe lucrările practice şi mai ales activitatea din teren, prin care studentul 

să cunoască diferitele tipuri de organisme animale, integrate în ecosisteme şi habitate, cu biota 

reprezentativă pentru fiecare. Identificarea speciilor caracteristice sau chiar bioindicatoare, 

cunoaşterea domeniului, explicarea şi interpretarea fenomenelor specifice, sunt premise care ar 

putea garanta formarea unor capacităţi ce ar permite, celui ce şi-a însuşit disciplina, să atingă 

nivelul de pregătire ce îi oferă să conducă o activitate practică, să iniţieze şi să conducă un proiect, 

să utilizeze cu succes metode şi tehnici moderne de cercetare. 
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 Desigur, scopul unui curs, al unei discipline în general, este acela de a forma în final la 

student, un bagaj minimal de cunoştinţe pe baza cărora el sa poată să  aibă o atitudine 

pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific, să aibă o concepţie evoluţionistă şi în 

perspectivă chiar mai mult: să contribuie la formarea altor specialişti, printr-o conlucrare 

serioasă cu cei actuali. Pentru aceasta este nevoie ca titularul de disciplină să insiste nu 

numai pe aspectul formativ ştiinţific, dar şi cel civic, etic şi moral. Viitorul specialist în 

domeniul problemelor de mediu trebuie să aibă cunoştinţe temeinice dar trebuie să 

conlucreze cu alţi specialişti iar finalitatea muncii sale să nu fie una a sa ci a colectivităţii 

din care face parte. Atingerea unui comportament atitudinal modern în domeniul biologiei 

aplicată la mediu este posibil dacă sunt parcurse etapele anterioare. Desigur, aceasta se 

realizează în timp. 



 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Obs 

1.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA: Mammalia  (1) - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice, medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

2.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA: Mammalia  (2) - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice, medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

3.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA: Clasa Aves (1) - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice., medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

4.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA: Clasa Aves (1) - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice., medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

5.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA: Clasa Reptilia - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice., medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

6.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA: Tetrapoda. Clasa Amphibia - 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

cunoaşterea conceptelor fundamentale din biologie animală, fixarea 

noţiunilor de bază privind structura, dinamica şi funcţionarea 

organismelor animale, a originii şi evoluţiei speciilor, a sistemelor 

biologice; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

- definirea şi fixarea noţiunilor elementare şi a principiilor de bază de 

biologie generală, cu referire specială la domeniile Zoologiei 

nevertebratelor şi  Zoologiei vertebratelor ; 

-  evidenţierea particularităţilor şi caracteristicilor în  relaţiile dintre 

organismele vii pe de o parte, şi dintre biota şi mediul de viaţă, pe de alta 

parte; 

- însuşirea de către studenţi a unor principii moderne privind studiul 

corelat biologie – ecologie – etologie;  

 - analiza influenţei factorilor ecologici asupra organismelor vii, 

modificările induse de acestea asupra mediului înconjurător şi gasirea unor 

modalităţi teoretice şi practice care să definească o stare de echilibru dintre 

componente; 

 - cunoaşterea biodiversităţii locale a diferitelor categorii de ecosisteme, 

compoziţia cenotică a ecosistemelor şi evidenţierea comunităţilor specifice 

pentru ecosisteme naturale neperturbate şi cele modificate de factori 

naturali sau antropici. 



caracteristici, particularităţi evolutive, ecologice şi 

etologice., medii de viaţă şi specii reprezentative. 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

7.Încrengătura Chordata, subîncrengătura  

VERTEBRATA - Supraclasa Pisces - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice, medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

8.Încrengătura Echinodermata -  caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice., medii 

de viaţă şi specii reprezentative. Încrengătura Chordata 

(subîncrengăturile  Urochordata și Cephalochordata) – 

caracteristici, particularităţi evolutive, ecologice şi 

etologice., medii de viaţă şi specii reprezentative. 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

9.Încrengătura Arthropoda (Chelicerata și Crustacea) – 

caracteristici, particularităţi evolutive, ecologice şi 

etologice., medii de viaţă şi specii reprezentative. 

 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

10.Încrengătura Arthropoda (Miriapoda și Hexapoda) – 

caracteristici, particularităţi evolutive, ecologice şi 

etologice., medii de viaţă şi specii reprezentative. 

 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

11.Încrengăturile: Annelida și Mollusca – caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice., medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

12.Increngăturile: Platyhelminthes și Nematoda – 

caracteristici, particularităţi evolutive, ecologice şi 

etologice, medii de viaţă şi specii reprezentative. 

 

expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-Point; 

expunere pe bază de software tematic, 

expuneri cu planşe, diapozitive şi filme 

tematice 

 

13.Increngăturile: Porifera și Cnidaria - caracteristici, 

particularităţi evolutive, ecologice şi etologice, medii 

de viaţă şi specii reprezentative. 

 

Expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-

Point/Prezi; expunere pe bază de 

software tematic, expuneri cu planşe, 

diapozitive şi filme tematice 

 

14.Regnul Protista. Subregnul Protozoa – caracteristici, 

particularităţi evolutive și ecologice, moduri și medii de 

viaţă şi specii reprezentative. 

 

Expunerea liberă, interactivă, cu suport 

de vizualizare metoda Power-

Point/Prezi; expunere pe bază de 

software tematic, expuneri cu planşe, 

diapozitive şi filme tematice 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.Încrengătura Chordata: subîncrengătura 

VERTEBRATA: clasa Mammalia (1) - caractere 

generale, utilizare chei de determinare, identificare 

specii din fauna României pe baza dentiţiei. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Laborator 

2.Încrengătura Chordata: subîncrengătura 

VERTEBRATA: clasa Mammalia (2) - caractere 

generale, utilizare chei de determinare, identificare 

specii din fauna României pe baza urmelor şi semnelor. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Aplicaţie 

practică teren  

Pădurea 

Făget 

3.Încrengătura Chordata: subîncrengătura 

VERTEBRATA: Clasa Aves - caractere generale, 

utilizare chei de determinare, aplicații pentru mobil și 

site-uri pentru identificare specii din fauna României.  

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Laborator 

4.Încrengătura Chordata: subîncrengătura 

VERTEBRATA: Clasa Aves - identificare specii din 

fauna României.  

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Aplicaţie 

practică teren 

5.Încrengătura Chordata: subîncrengătura 

VERTEBRATA: Clasa Reptilia - recunoaștere 

caractere generale, utilizare chei de determinare, 

identificare specii din fauna României și importanța 

pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Laborator 

6.Încrengătura Chordata: subîncrengătura  

VERTEBRATA: Tetrapoda. Clasa Amphibia - 

recunoaștere caractere generale, utilizare chei de 

determinare, identificare specii din fauna României și 

importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Laborator/Ap

licație 

practică teren 



7.Încrengătura Chordata: subîncrengătura 

VERTEBRATA (Supraclasa Pisces) Chondrichthyes și 

Osteichthyes - recunoaștere caractere generale, utilizare 

chei de determinare, identificare specii din fauna 

României și importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Aplicație 

Muzeul de 

Zoologie 

UBB 

8.Încrengătura Echinodermata (clasele Crinoidea, 

Asteroidea, Ophiuroidea, Holothuroidea, Echinoidea) și 

Chordata (Stomochordata, Urochordata, 

Cephalochordata) – recunoaștere caractere generale, 

utilizare chei de determinare, identificare specii din 

fauna României și importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Laborator 

9.Încrengătura Arthropoda (Chelicerata, Crustacea) – 

recunoaștere caractere generale, utilizare chei de 

determinare, identificare specii din fauna României și 

importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Aplicație 

Muzeul de 

Zoologie 

UBB 

10.Încrengătura Arthropoda (Miriapoda, Hexapoda) – 

recunoaștere caractere generale, utilizare chei de 

determinare, identificare specii din fauna României și 

importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul 

Rezolvarea de situaţii – problemă 

Aplicație 

Muzeul de 

Zoologie 

UBB 

11.Încrengătura: Annelida (clasele Polychaeta, 

Oligochaeta, Hirudinea) și Mollusca (clasele Bivalvia, 

Gasteropoda, Cephalopoda) - recunoaștere caractere 

generale, utilizare chei de determinare, identificare 

specii din fauna României și alte specii reprezentative, 

importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul/desenul 

Laborator  

12.Increngăturile: Platyhelminthes (clasele Turbellaria, 

Trematoda, Cestoda) și Nematoda – recunoaștere 

caractere generale, cicluri de viață, utilizare chei de 

determinare, identificare specii din fauna României și 

alte specii reprezentative, importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

Aplicație  

Muzeul de 

Zoologie 

UBB 

13.Increngătura: Porifera și Cnidaria (clasele Hidrozoa, 

Sciphozoa și Anthozoa) – recunoaștere caractere 

generale, utilizare chei de determinare, identificare 

specii din fauna României și alte specii reprezentative, 

importanța pentru mediu. 

- Explicaţia  

- Examinarea materialului didactic 

- Învăţarea prin descoperire 

- Exerciţiul/desenul 

Laborator 

14.Regnul Protista. Subregnul Protozoa – recunoaștere 

caractere generale subregn și încrengături: Flagellata, 

Sarcodina, Ciliophora, Sporozoa. Celula animală. 

- Explicaţia  

- Dezbaterea 

- Conversaţia euristică 

- Demonstraţia 

- Învăţarea prin descoperire 

 

Laborator  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului şi a lucrărilor practice a fost întocmit în urma discuţiilor avute cu reprezentanţi ai ONG, 

factorilor de decizie, autorităţi de mediu şi întreprinzători în domeniul protecţiei mediului înconjurător, în 

evaluarea impactului antropic asupra speciilor animale protejate şi propunerea de măsuri concrete de 

protejare a speciilor.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Volum cunoștințe, înțelegerea 

noțiunilor, capacitate de sinteză, 

realizare de conexiuni, mod de 

prezentare 

Evaluare scrisă 50%  

  

10.5 Seminar/laborator Grad pregătire teoretică şi 

practică, capacitatea de 

recunoaștere a speciilor și de a le 

caracteriza din punct de vedere 

taxonomic, filogenetic și 

ecologic.  

Evaluare scrisă  50%  

  

10.6 Standard minim de performanţă 

 Însuşirea cunoştinţelor teoretice și practice de bază din domeniul biologiei animale 

 Înțelegerea legăturilor filogenetice dintre principalele grupe de animale și evoluția lor 

 Formarea de abilităţi în lucrul pe teren şi laborator 

 Utilizarea dispozitivelor şi aparaturii specifice 

 Participarea la cel puțin 10 lucrări practice 

 Promovarea examenului este condiționată de obținerea notei de trecere la ambele probe (examinare 

laborator și examinare curs). În cazul în care studentul obține nota de trecere doar la una dintre probe, 

poate opta în sesiunea de restanțe să repete doar proba la care nu a obținut nota de trecere. La orice 

examinare ulterioară studentul trebuie să susțină ambele probe.  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.03.2021 

   

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  


