
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Biologie și Geologie 

1.3 Departamentul Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licență, 6 semestre, cu frecvență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Biologie ambientală (limba maghiară), Licenţiat în biologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ornitologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Pap Péter László, Șef lucr. Dr. Vágási I Csongor 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Pap Péter László, Șef lucr. Dr. Vágási I Csongor 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob. 

 

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 120 Din care: 3.5 curs 48 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 48  

3.8 Total ore pe semestru 120  

3.9 Numărul de credite 6  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ● Nu este 

4.2 de competenţe ● Nu este 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

● C12. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de bază ale 

biologiei; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

Competenţe 

transversale 

● CT1. Abilitatea de a lucra în echipe de cercetare din domeniul ştiinţelor vieţii, 

rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, organizarea activitățiilor în grup 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Clasificarea păsărilor şi schimbări recente în 

sistematica păsărilor. 

Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare.  

2 ore 

2. Evoluţia, diversitatea şi date noi în paleontologia 

păsărilor. 

Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

3. Adaptări morfologice şi fiziologice la zbor. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

4. Comportamentul de hrănire. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

  

 

  

 



5. Comunicarea acustică şi vizuală la păsări. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

6. Cicluri anuale la păsări. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

7. Migraţia şi navigaţia păsărilor. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

8. Reproducerea: forme de înperechere. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

9. Tipuri de cuiburi şi strategii de reproducere. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

10. Relaţia între gazdă şi parazit Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

11. Relaţia între gazdă şi parazit Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

12. Dinamica populaţiilor de păsări. I Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

13. Distribuţia speciilor şi biodiversitatea păsărilor. Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

14. Conservarea păsărilor şi a biodiversităţii Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

 Prelegere 

participativă, 

dezbatere, expunere, 

problematizare. 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

 

1. Kessler Jenő. 1998. Ornitológia. Stúdium Kiadó, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. ISBN 973-9258-

30-1. 

2. delHoyo, J., Elliott, A., Christie, D. (1992-2008). Handbook of the birds of the world. Vol. 1-13, Lynx 

Edition. 

3. Kessler Jenő. 2013 Kárpát-medence madárvilágának őslénytani kézikönyve. Könyvműhely Kiadó, 

Miskolc. ISBN 978-963-08-5742-0 

4. Gill, F. B. (2007). Ornithology. 3rd ed. W H Freeman.8. Newton, I. (2007). The migration ecology of birds. 

Academic Press. 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Clasificarea păsărilor şi schimbări recente în 

sistematica păsărilor. 

Prelegere 

participativă, discuţie 

şi dezbatere. 

2 ore 

2. Evoluţia, diversitatea şi date noi în paleontologia 

păsărilor. 

Prelegere 

participativă, 

exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

3. Adaptări morfologice şi fiziologice la zbor. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

4. Comportamentul de hrănire. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

5. Comunicarea acustică şi vizuală la păsări. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

6. Cicluri anuale la păsări. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

7. Migraţia şi navigaţia păsărilor. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

8. Reproducerea: forme de înperechere. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

9. Tipuri de cuiburi şi strategii de reproducere. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

10. Relaţia între gazdă şi parazit Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

11. Relaţia între gazdă şi parazit Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

12. Dinamica populaţiilor de păsări. I Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

13. Distribuţia speciilor şi biodiversitatea păsărilor. Exerciţiu, discuţie şi 

dezbatere. 

2 ore 

Bibliografie 

 

1. Kessler Jenő. 1998. Ornitológia. Stúdium Kiadó, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. ISBN 973-9258-

30-1. 

2. delHoyo, J., Elliott, A., Christie, D. (1992-2008). Handbook of the birds of the world. Vol. 1-13, Lynx 

Edition. 

3. Kessler Jenő. 2013 Kárpát-medence madárvilágának őslénytani kézikönyve. Könyvműhely Kiadó, 

Miskolc. ISBN 978-963-08-5742-0 

4. Gill, F. B. (2007). Ornithology. 3rd ed. W H Freeman. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

● Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi 

din străinătate.  

● Absolvenţii acestui curs pot să îşi folosească cunoştinţele acumulate în cadrul ofertelor de pe piaţa 

muncii, în învățământ, in departamentele de mediu ale instituţiilor publice la nivel central (ministere de profil) 

si local (consilii judeţene si municipale), Agenţiile de Mediu, Administraţia Apele Romane, Garda de Mediu, 

Administraţiile Parcurilor Naţionale si Naturale sau a altor tipuri de zone ocrotite, diverse laboratoare 

biologice (laboratoare de ecotoxicologie, laboratoare clinice) etc. Ei se pot integra în cadrul unor 

firme/companii private sau ONG-uri care oferă servicii de consultanţă pe probleme de mediu sau firme de 

biotehnologie. In acelaşi timp, noţiunile specifice cursului constituie un punct de plecare spre nivelul superior 

de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în domeniul biologiei si ecologiei.  

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Verificarea cunoştinţelor 

teoretice 

Verificare pe parcursul 

semestrului 

25% 

Verificarea cunoştinţelor 

teoretice 

Examen scris la sfârşitul 

semestrului 

50% 

10.5 Seminar/laborator Verificarea cunoştinţelor 

practice 

Examen scris la sfârşitul 

semestrului 

25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

● Cunoaşterea noţiunilor de bază, obţinerea notei 5 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

2020.05.10   Conf. Dr. Pap Péter László  Conf. Dr. Pap Péter László 

Șef lucr. Dr. Vágási I Csongor Șef lucr. Dr. Vágási I Csongor 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

2020.05.10      Conf. dr. László Zoltán 
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