FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

DEPARTAMENTUL DE TAXONOMIE SI ECOLOGIE
Biologie
3 ani
Biologie ambientală, Biologie/Biolog

FACULTATEA DE BIOLOGIE-GEOLOGIE

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

HIDROBIOLOGIE

2.2 Titularul activităţilor de curs

Sef lucrări Dr. Mirela Cîmpean

2.3 Titularul activităţilor de
Sef lucrări Dr. Mirela Cîmpean
seminar
2.4 Anul de II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de Examen/
2.7 Regimul
studiu
evaluare
Colocviu
disciplinei

Obligatoriu la
BAII,
Optional la BIII

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
84
3.8 Total ore pe semestru

150

3.9 Numărul de credite

5

2
28
ore
30
30
24
7
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Parcurgerea cursurilor de botanică, zoologie, microbiologie, histologie
vegetală şi animală, Populaţii: structură şi funcţii etc.
4.2 de competenţe
 Abilitatea de utilizarea a microscopului, stereomicroscopului şi a
calculatorului.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală prevăzută cu proiector multimedia



Sală dotată cu microscoape şi stereomicroscoape, sticlărie şi ustensile
de laborator specifice
Sală prevăzută cu proiector multimedia
Material biologic viu şi conservat
Aparatura utilizată pentru prelevarea probelor biologice
Determinatoare de specialitate
Calculatoare cu programe statistice
Barcă şi materiale de protecţie necesare deplasărilor pe teren








Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază ale hidrobiologiei, terminologia specifică şi
conceptele care stau la baza formarii convingerilor referitoare la importanţa apei (mediului
acvatic) ca mediu de viaţă şi pentru menţinerea vieţii pe Pământ şi prin urmare a
importanţei studierii acestui domeniu multidisciplinar în scopul conservării, protecţiei,
managementului si redresării ecologice a diverselor ecosisteme acvatice.
 Acumularea bagajului de cunoştinţe şi înţelegerea domeniului face posibilă capacitate de a
explica şi interpreta mecanismele şi procesele, ideile şi conceptele după care sunt
structurate şi funcţionează ecosistemele acvatice, intercondiţionarea dintre factorii abiotici
şi biotici în cadrul hidrosferei conform concepţiei sistemice, holisat integratoare, rolul
factorilor independenţi şi a celor dependenţi în aceste procese.
 În urma acumulării cunoştinţelor, a înţelegerii, explicării mecanismelor şi proceselor
specifice mediului acvatic se ajunge la formarea unor competenţe şi capacităţi care fac
posibilă implicarea în activităţi practic-aplicative de studiere a mediului acvatic în scopul
cunoaşterii biodiversităţii acestuia, a stabilităţii structurii şi modului de funcţionare , a
evidenţierii fenomenelor de impact antropic (cu urmări atât asupra mediului acvatic cât şi
asupra omului), a iniţierii proceselor de monitorizare utilizând bioindicatorii în scopul unei
dezvoltări durabile şi în acest domeniu, în conformitate cu Directiva Apei.
 Parcurgerea acestor etape duce la formarea unor competenţe atitudinale pozitive şi
responsabile faţă de mediul acvatic, respectând perceptele etice în raport cu valorificarea
optimă a resurselor acestuia, în interiorul capacitaţii de suport ţinând cont că apa este
considerată o resursă naturală şi în acelaşi timp un bun cu valoare economică şi socială.
 Atingerea unui astfel de comportament atitudinal face posibilă abordarea din punct de
vedere ştiinţific a domeniului în conformitate cu cele mai moderne direcţii ale cercetării
biologice la nivel mondial.
 Abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, utilizarea tehnicilor
specifice de lucru in teren şi laborator, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor,
recunoaşterea şi respectul biodiversităţii, autonomia învăţării, deschiderea către învăţarea pe
tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale şi în domeniul
mediului
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Definirea obiectului de studiu al hidrobiologiei cu cele doua ramuri:
disciplinei
limnologie şi ocenologia şi prezentarea motivaţiei şi a necesităţii
studieri hidrobiologiei ca ştiinţă de sinteză la Facultăţile de Biologie,
Ecologie, Ştiinţele Mediului, etc.
 Sublinierea importanţei utilizării bioindicatorilor în evaluarea calităţii
apei în procesele de monitorizare în conformitate cu Directiva Apei,
vis a vis de impactul antropic şi de necesitatea utilizării resurselor de
apă conform concepţiei dezvoltării durabile
7.2 Obiectivele specifice
 Prezentarea structurii şi caracteristicile biotopurilor şi biocenozelor
tipice ecosistemelor acvatice continentale, naturale şi antropizate
precum şi a celor marine;







Definirea şi caracterizare bazinului de drenaj ca unitate de bază în
studiile hidrobiologice, mai ales a celor de management, amenajare şi
exploatarea ecosistemelor acvatice în conformitate cu Directiva Apei
Prezentarea particularităţilor principalelor tipuri de ecosisteme acvatice
continentale lotice şi lentice, naturale sau antropizate şi a comunităţilor
de organisme specifice (structura şi mod de funcţionare), conform
teoriei sistemice, holist integratoare, precum si a celor marine
Punctarea unor concepte şi teorii moderne în ecologie râurilor lacurilor
şi a mediului marin.

8. Conţinuturi

8.1 Curs
1. Curs introductiv: Definirea obiectului de studiu al
hidrobiologiei ca ştiinţă de sinteză (caracter multi şi
interdisciplinar) cu cele două ramuri limnologie şi
oceanologia.
2. Apa ca mediu de viaţă - prezentarea motivaţiei care
susţine această afirmaţie: mediu primar de viaţă este apa
mărilor şi oceanelor unde au apărut primele organisme;
3. Circuitul hidrologic (hidrosfera) al apei în natură prin
cele trei geosfere concentrice; litosfera, atmosfera şi
biosfera, sub forma solidă, lichidă şi gazoasă.
4-5. Proprietăţile fizico-chimice ale apei şi substratului
din ecosistemele acvatice continentale şi marine,
interrelaţii şi condiţionări care se stabilesc între
proprietăţi.
6. Biotopuri şi biocenoze ale ecosistemelor acvatice.

7. Ecosisteme acvatice continentale

8. Ape curgătoare - mediul lotic: izvoare, pâraie, râuri,
fluvii: definiţie şi particularităţi ;
9. Structura bazinelor acvatice cu apă curgătoare: factorii
implicaţi (abiotici şi biotici) în determinarea structurii de
suprafaţă (orizontală) şi pe verticală şi preponderenţa lor
în diverse etape; de stabilitate (între viituri) sau de
perturbări majore (în timpul viiturilor); caracteristici
generale ale apelor curgătoare.
10. Comunităţi de organisme din ape curgătoare; moduri
de abordare sub aspect calitativ, al caracteristicilor lor
ecologice şi sub aspect funcţional; particularităţi ale
piramidei trofice în râuri, flux de materie şi energie,
factori care determină stabilitatea comunităţilor de
organisme din râuri.
Concepte şi teorii moderne în ecologia râurilor:”river
continuum”, drift, siralarea nutrienţilor, structura
tridimensională a râului, modelul telescopic, conceptul

Metode de
predare
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice

Observaţii

Expunerea
Metode
interactive şi
euristice

Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)

Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)

de viitură.
11. Ecosisteme acvatice continentale cu apă stătătoare:
naturale: lacuri, bălţi, mlaştini şi antropizate sau care
funcţionează în regim controlat: iazuri, eleştee, lacuri de
acumulare şi de baraj.
12. Structura bazinelor lacustre: factorii abiotici şi biotici
care determină structura pe orizontală şi pe verticală în
zona malurilor şi în pelagial.

Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice
Expunerea
Metode
interactive şi
euristice

Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)
Utilizarea power-point-ului,
In sistem hibrid (față în față
sau on line, pe platforma
MsTeams)

13. Comunităţi de plante şi animale din lacuri, modul de
abordare, din punct de vedere al biocenozelor sau din
punct de vedere funcţional, concepţii moderne în
ecologia lacurilor: buclă bacterială; caracteristici
generale ale lacurilor
14. Mări şi oceane: particularităţi ale ecosistelelor marine Metoda lecturii
comparativ cu cele acvatice continentale cu apă
şi a studiului
stătătoare; comunităţi de organisme din mări şi oceane,
individual
aspecte privind impactul antropic.
Bibliografie
 Antonescu, C. S., 1967, Biologia apelor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti
 Godeanu, S., 1997, Elemente de monitoring ecologic / integrat, Editura Bucura Mond, Bucuresti
 Momeu, L., Cîmpean, M., Battes, K.P., 2011, Hidrobiologie, Ed. Presa Universitară Clujeană
 Negrea, S., Negrea, A., Ardelean, A., 2004, Biodiversitatea in mediile subterane din Romania,
Vasile Goldis University Press, Arad
 Odum, E.,P., 2005. Fundamentals of ecology, Saunders.Philadelphia/ London/ Toronto
 Wetzel, R.G., 2001, Limnology, Lake and river ecosystems, Third Edition, Academic Press, San
Diego
8.2 Seminar / laborator
Metode de
Observaţii
predare
1. Prezentarea programului de colectarea a probelor, a
Expunerea
In sistem hibrid (față în față
aparatelor si ustensilelor necesare prelevării probelor si
Metode
sau on line, pe platforma
măsurării unor parametrii fizico-chimici ai apei si
interactive şi
MsTeams)
sedimentului; Prezentarea etapelor unui studiu
euristice
hidrobiologic.
2-3. Algele, metode de prelevare, preparate
Expunerea
Pe teren
microscopice, observarea adaptărilor algelor (bentonice
Metode
si planctonice) la condiţiile oferite de diverse habitate.
interactive şi
euristice
Metoda
exerciţiului
4-5. Observarea principalelor caracteristici ale grupelor
Expunerea
Pe teren
de nevertebrate acvatice (bentonice şi planctonice) şi
Metode
sublinierea caracteristicilor ecologice ale acestora.
interactive şi
euristice
Metoda
exerciţiului
6-7. Efectuarea unor deplasări în teren pentru observarea Expunerea
Pe teren, Utilizarea:
caracteristicilor ecosistemelor lotice/lentice si pentru
Metode
bentometrul, fileul
colectarea de material biologic.
interactive şi
limnologic,
euristice
dispozitivul SchindlerPatalas,
draga Eckman,
discul Secki
8-9. Examinarea materialului biologic colectat, trierea pe Expunerea
Pe teren
grupe de nevertebrate şi evidenţierea caracteristicilor
Metode

esenţiale utilizate pentru identificarea principalelor
grupe.
10. Analiza statistica şi interpretarea rezultatelor obţinute
în urma trierii probelor de nevertebrate prelevate pe
teren.

interactive şi
euristice
Expunerea
In sistem hibrid (față în față,
Metode
pe teren sau on line, pe
interactive şi
platforma MsTeams)
euristice
Metoda
proiectului
11. Metode de evaluare a calităţii apei: indici de
Expunerea
In sistem hibrid (față în față
sparobitate, indici biotici, indici de diversitate, organisme Metode
sau on line, pe platforma
bioindicatoare, analiza de multivarianţă. Bazinul
interactive şi
MsTeams)
hidrografic al Arieşului – studiu ecologic al comunităţilor euristice
acvatice.
Studiul de caz
12. Evaluarea calităţii apei pe baza comunităţilor de
Expunerea
In sistem hibrid (față în față
peşti.
Metode
sau on line, pe platforma
interactive şi
MsTeams)
euristice
Discuţie
colectivă
13-14. Realizarea unor filme documentare din domeniul
Discuţie
In Muzeul de Zoologie,
hidrobiologiei
colectivă
UBB
Bibliografie
 Cîmpean, M., Battes, K.P., Momeu, L., 2011, Hidrobiologie, ape continentale - Ghid de lucrări
practice, Ed. Presa Universitară Clujeană
 Chiriac, E., Udrescu, M., 1965, Ghidul naturalistului în lumea apelor dulci, Editura Ştiinţifică
Bucureşti.
 Godeanu, S.,P.,coord, 2002, Diversitatea lumii vii : determinatorul ilustrat al florei si
fauneiRomâniei, Ape continentale (vol I, vol II), Editura Bucura Mond, Bucureşti
 Thorp, James H, Ecology and classification of North American freshwater invertebrates.
Amsterdam:
Academic
Press,
2010.
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123748553
Informaţii
minimale.
URL:
https://portal.anelisplus.ro/ Acces fulltext
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Absolvenţii acestui curs pot să îşi folosească cunoştinţele acumulate în cadrul ofertelor de pe piaţa
muncii, 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 în alte instituţii care administrează şi gestionează
ecosisteme acvatice inclusiv zone ocrotite, diverse laboratoare (laboratoare de control al calităţii apelor)
etc. Ei se pot integra în cadrul unor firme/companii private sau ONG-uri care oferă servicii de
consultanţă pe probleme de mediu acvatic. In acelaşi timp, cunoştinţele specifice hidrobiologiei
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

10.4 Curs

Cantitatea şi calitatea
cunoştinţelor acumulate
Gradul de înţelegere şi
interpretare a
mecanismelor specifice
Gradul de însuşire şi
utilizare a competenţelor
profesionale
Capacitatea de înţelegere

proiect

10.3 Pondere din
nota finală
70 %

colocviu

30 %

10.5 Seminar/laborator

şi sinteză a cunoştinţelor
specifice
10.6 Standard minim de performanţă
 Nota 5
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

15.03.2021
Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

