
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 
1.2 Facultatea Biologie și Geologie 
1.3 Departamentul Taxonomie și Ecologie 
1.4 Domeniul de studii Biologie/Biologie Ambientală 
1.5 Ciclul de studii 3 ani 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Biologie Ambientala, Biologie, calificarea biolog 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Herpetologie 
2.2 Titularul activităților de curs dr. Octavian Craioveanu 
2.3 Titularul activităților de laborator dr. Octavian Craioveanu 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Op 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 108 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 
Distribuția fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire sezinarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat 3 
Examinări  2 
Alte activități: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 60 
3.8 Total ore pe semestru 108 
3.9 Numărul de credite 5 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Zoologia Vertebratelor, Ecologie 
4.2 de competențe • Utilizarea echipamentelor și a ustensilelor de laborator 

• Manipularea materialelor, animale vii și conservate  
• Prelucrarea rezultatelor experimentale 
• Întocmirea referatelor bibliografice 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfășurare a 
cursului 

- Videoproiector, laptop, suport curs și de laborator redactat în Microsoft 
Powerpoint; explicații  
- platformă online Microsoft Teams – cu posibilitate de desene/schițe pe tabla 
virtuală, explicaţii, schiţa cursului. 

5.2  De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Participarea la minim 90% din lucrările de laborator este condiție 
pentru participarea la examen 



6. Competențele specifice acumulate 
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 • Dezvoltarea capacităţilor de a analiza si interpreta corect notiunile de herpetologie  

• Dezvoltarea capacităţilor de a intelege si de a explica biologia și comportamentul amfibienil  
și reptilelor in totalitatea complexitatii lui  

• Cunoaşterea şi întelegerea modului în care amfibienii și reptilele s-au adaptat la mediul de 
viata  

• Cunoaşterea şi întelegerea modului in care au evoluat diferitele categorii de amfibieni și rept  
in cursul evolutie 
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• Insusirea conceptelor de baza despre comportamentul herpetofaunei in stransa legatura cu 
mediul de viata  

• Insusirea informatiilor de baza necesare pentru intelegerea aspectelor legate de biologia 
diferitelor specii de amfibieni și reptile  

• Dezvoltarea capacităţii de a utiliza noţiuni specific herpetologice in cadrul mai multor 
discipline biologice 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Insusirea notiunilor legate de biologia, ecologia, taxonomia și 
distribuția speciilor de amfibieni și reptile 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 - Intelegerea metodelor de cercetare in Herpetologie, si a tipurilor de abordari ale studiilor în 
teren și în laborator.  

- Explicarea originii și evoluției amfibirenilor și reptilelor  

- Investigarea mecanismelor de capturare a prăzii la amfibieni și reptile, precum și a 
preferințelor pentru hrană  

- Înțelegerea mecanismelor de apărare și fugă; Strategii de apărare: Crypsis, confuzie  

- Explicarea modelelor de reproducere și dezvoltare, precum și a investiției parentale  

- Investigarea aspectelor legate de bioritmuri, dinamica reproducerii  

- Înțelegerea proceselor legate de orientarea în spațiu a amfibienilor și reptilelor, precum și a 
celor legate de migrație și homing  

- Explicarea mecanismelor fiziologice legate de homeostazia funcțională a amfibienilor și 
reptilelor: importanța temperaturii ți umidității; schimbul de gaze; hibernarea; estivarea  

- Înțelegerea structurii și a dinamicii populațiilor de amfibieni și reptile; structura pe vârste, 
modele de creștere.  

- Explicarea interacțiunilor între populații și între specii.  

- Înțelegerea aspectelor taxonomice, teoretice și practice; analizele sistematice.  

- Prezentarea taxonilor importanți de amfibieni și reptile: Cecilieni si Urodele; Anure; 
Testoase si Crocodilieni; Soparle, Amfisbenide si tuatara; Serpi 



8. Conținuturi 
8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 
1. Originea si evoluția tetrapodelor: Originea vertebratelor 
terestre; 
De la pesti la tetrapode; Istoria Amfibienilor disparuti; Istoria 
amfibienilor actuali; De la Amfibieni la tetrapode terestre; Istoria 
reptilelor disparute; Istoria reptilelor actuale 
 

prelegere frontală   

2. Amfibienii: Grupele moderne de Amfibieni; Anatomia 
generala; Aspecte ale anatomiei larvare 

Prelegere frontală   

3. Reptilele: Grupele moderne de Reptile; Anatomia generala 
Oul amniotelor 

Prelegere frontală   

4. Dieta și hrănirea: Preferinte de hrana; Capturarea prazii si 
Ingestia; Energetica 
 

Prelegere frontală   

5. Apărarea și fuga: Dusmani si Șiretlicuri; Crypsis si 
Confuzie; 
 Comportament de Apărare si Fugă. 

Prelegere frontală   

6. Modele de reproducere și dezvoltare: Gametogeneza si 
Fertilizare; Aspecte ale investitiei parentale; 
Dezvoltarea;Cresterea 

Prelegere frontală   

7 Dinamica reproducerii: Timing si Ritmuri; Atractia 
partenerului si Selectia 

prelegere frontală   

8. Spațiul, mișcările și orientarea: Distributia locala a indivizilor; 
Homingul si  Migratia; Cicluri de activitate 

Prelegere frontală   

9.Homeostazia: Aer, căldură și apă: Balanta de apa; Schimbul 
de gaze; Interactiuni termice; Hibernarea si Estivarea. 

Prelegere frontală   

10. Structura populațiilor și dinamica: Caracteristicile 
populatiilor; Structura si crestere; Modele; Kin Recognition  si 
Discriminare 

Prelegere frontală   

11. Interacțiuni între populații și între specii: Asamblari de 
specii locale:Geografia populatiilor; Conservare 

Prelegere frontală   

12. Sistematica: Concepte de baza; Analiza sistematica; 
Nomenclatura 

Prelegere frontală   
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1 - 5. Practică de teren. Reproducere la speciile autohtone de 

amfibieni; Comportament și metamorfoză. Însușirea 
metodelor de colectare specifice.  

Lucrari practice pe teren. 
Locație Pădrea Făget Cluj 
și Fânațele Clujului. 
 

 

6. Practică de laborator: Hrănirea la amfibieni. Studiu practic 
comportamental, etogramă. 

Lucrari practice de 
laborator on site. 
 

 

7. Practică de laborator: Hrănirea la reptile. Studiu practic 
comportamental, etogramă.  

Lucrări practice de 
laborator on site. 

 

8-11. Practică de teren. Formarea competențelor practice de a 
recunoaște și identifica speciile autohtone de reptile în mediul 
lor natural. Însușirea metodelor de colectare specifice.  

Lucrări practice pe teren 
teren. Locație Fânațele 
Clujului, Cheile Turzii. 

 

12.  Colocviu despre comportamentele și speciile identificate. Lucrări practice de 
laborator 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Cursul are un conţinut similar cursurilor din alte universitati europene, este cu informaţie adusă la zi şi 
ţine cont de niveluri diferite de pregătire. 
- Conţinutul cursului vizează aspecte practice legate importanţa nevertebratelor în habitate şi în raport cu 
omul 
- Prin activităţile desfăşurate studenţii au fost solicitaţi şi au abilităţi de a oferi soluţii unor probleme şi de 
a propune idei în concordanţă cu situaţia dată. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode 

de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs Cunoaşterea conţinutului informaţional Examen scris 70% 
Capacitatea de a utiliza informaţia într-un context nou   

10.5 
Seminar/laborator 

Deprinderi de iniţiere a unui experiment   
Deprinderi de urmare a unui protocol de laborator Examen oral 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
•  Cunoaşterea a 50% din informaţia conţinută în curs 
• Cunoaşterea a 60% din informaţia de la laborator 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de lucrări practice 

8.02.2022  dr. Octavian Craioveanu  dr. Octavian Craioveanu 

                                      

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament  

8.02.2022                 Șef lucr. dr. Florin Crișan 

 


