
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 

1.2 Facultatea Facultatea de Biologie şi Geologie 

1.3 Departamentul Taxonomie şi Ecologie 

1.4 Domeniul de studii Biologie, specializarea Biologie ambientală  

1.5 Ciclul de studii Licenţă (3 ani) 

1.6 Programul de studiu /  

      Calificarea 

Biologie ambientală: cu frecvenţă (la zi)/ Biolog 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Entomologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr. Lucian Alexandru TEODOR 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Şef lucrări dr. Lucian Alexandru TEODOR 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 

Documentare suplimentară în bibliotecă, bibliotecă online, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 

16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 5 

Examinări  5 

Alte activităţi: .................. - 

3.7 Total ore studiu individual 98 

3.8 Total ore pe semestru 154 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Utilizarea echipamentelor şi a ustensilelor de laborator 

 Intocmirea referatelor bibliografice 

 Utilizarea platformelor electronice (Microsoft Teams, Zoom etc.) 

 Utilizarea bazelor de date academice  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Videoproiector, laptop, suport curs PDF, PowerPoint;  

 Desene şi schiţe, desene pe tablă/tablă virtuală. 

 Suport electronic (Microsoft Teams, Zoom etc.) 

5.2  De desfăşurare a  Participarea la minim 80% din lucrarile de laborator este condiţie 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 Cunoaşterea şi întelegerea  aspectelor generale privind morfologia, anatomia, fiziologia, 

taxonomia, ecologia, biologia, comportamentul, importanţa insectelor şi relaţia om-insecte; 

 Recunoaşterea unor grupe şi specii de insecte; 

 Deprinderi practice privind studiul insectelor, utilizarea cheilor de determinare şi 

observarea insecetelor în natură. 

 Cunoaşterea şi înţelegerea rolului insectelor în natură şi a problematicii actuale privind  

protecţia insectelor, respectiv protecţia şi conservarea habitalelor cu specii de insecte de 

interes regional sau comunitar. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Exersarea utilizării unor surse de informare şi  folosirea noţiunilor în contexte noi; 

 Deprideri de utilizare a metodelor şi mijloacelor adecvate explorării lumii animale, în 

laborator şi în natură; 

 Utilizarea noţiunilor teoretice în rezolvarea unor aspecte practice; 

 Dezvoltarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiilor  şi  de a formula concluzii. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

 

 

 

seminarului/laboratorului pentru participarea la colocviu 

 Suport electronic (Microsoft Teams, Zoom etc.) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoaşterea şi înţelegerea caracterelor generale morfologice, 

anatomice şi fiziologice ale insectelor, biologiei, ecologiei, etologiei şi 

importanţei teoretice şi practice a insectelor. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Prezentatrea caracterelor morfoanatomice ale tipului de insectă, a 

reproducerii şi dezvoltării insectelor; 

 Sublinierea caracterelor şi direcţiilor de evoluţie şi adaptare a 

insectelor la cele mai diferite medii de viaţă şi nişe ecologice; 

 Prezentarea caracterelor distinctive pentru toate ordinele şi subordinele 

de insecte şi pentru familii, la grupele mai importante, cu reţinerea şi 

descrierea speciilor mai comune sau a celor cu importanţă practică ori 

ştiinţifică deosebită; 

 Prezentarea unor aspecte privind biologia, ecologia şi etologia 

insectelor; 

 Evidenţierea importanţei teoretice şi practice a insectelor, a rolului lor 

în natură şi a aspectelor legate de protecţia insectelor şi a mediului în 

general; 

 Prezentarea unor modalităţi de colectare preparare a insectelor şi a 

unor modalităţi de observare a acestora în mediul lor natural. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Introducere în entomologie, bazele entomologiei 

și definiție; Filogenia insectelor. Caracterizarea 

morfologică generală a insectelor. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Tegumentul insectelor, cavitatea corpului şi 

locomoţia. Hrănirea, digestia, regimul hidric, 

echilibrul osmotic şi ionic. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă,  
problematizarea  

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Respriaţia, circulaţia, sistemul nervos şi endocrin 

la insecte. Fiziologia organelor de simt la insecte, 

învăţare şi memorizare. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Metamorfoza. Reproducerea şi dezvoltarea 

insectelor, strategii reproductive, ingrijirea 

progeniturii. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Insecte sociale, grupe de insecte sociale, biologia 

lor: albine, viespi, furnici. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Comunicarea şi orientarea la insecte. Relaţii 

interspecifice: prădătorism şi parazitism, 

mutualism şi simbioză.  

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă,  
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Mirmecofilia. prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams În 

funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Coevoloţia dintre insecte şi plante, precum şi 

dintre lilieci şi insecte. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 



explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Evoluţia fitofagiei la insecte; mecanisme de 

protecţie la acţiunea toxinelor. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Biogeografie şi speciaţia la insecte. prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Sistematică şi biodiversitate (sistematica clasică 

versus moleculară). 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Insectele şi omul (insecte utile, insecte dăunatoare 

şi pagubele pe care le produc, insectele ca aliment, 

etc, carte de bucate pentru preparate din insecte). 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Protecţia insectelor. Răspândirea şi importanţa 

insectelor, entomologia şi problema protecţiei 

mediului. 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă, 
problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Teme la alegere (ex. Entomologia forenzică, 

Biologia insectelor, Ecologia insectelor. Comunităţi 

de insecte în diferite tipuri de habitate, etc) 

prelegerea, 

conversaţia euristică, 

explicaţia pe schiţe 

desene în sistem 

PowerPoint sau pe 

tablă problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 
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8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 

- Clasificarea insectelor: utilizarea cheilor de 

determinare până la nivel de ordin, observarea unor 

reprezentanţi din fiecare ordin. Subclasa 

Apterigota: Colembola, Thysanura, Protura 

Subclasa Pterigota, Paleoptera: Ephemeroptera, 

Odonata; Neoptera: Plecoptera, Orthoptera, 

Blattaria, Mantodea, Phasmida, Dermaptera, 

Isoptera, Psocoptera, Malophaga, Anoplura, 

Thysanoptera. 

observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

conversaţia,  

învăţarea prin 

descoperire. 

Prezentare Power 

Point cu fotografii 

efectuate pe baza 

materialul 

entomologic 

disponibil. 

Studiul insectelor din 

colecţia didactică. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Clasificarea insectelor: utilizarea cheilor de 

determinare până la nivel de ordin, observarea unor 

reprezentanţi din fiecare ordin. Subclasa Pterigota, 

Neoptera, Hemiptera: Homoptera şi Heteroptera. 

- Subclasa Pterigota, Neoptera:  Coleoptera. 

observaţia, 

demonstraţia, 

ecplicaţia, 

conversaţia, învăţarea 

prin descoperire. 

Prezentare Power 

Point cu fotografii 

efectuate pe baza 

materialul 

entomologic 

disponibil. 

Studiul insectelor din 

colecţia didactică. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Clasificarea insectelor: utilizarea cheilor de 

determinare până la nivel de ordin, observarea unor 

reprezentanţi din fiecare ordin. Subclasa Pterigota, 

Neoptera: Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia, 

Mecoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera, 

Hymenoptera, Siphonaptera. 

observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

conversaţia, învăţarea 

prin descoperire. 

Prezentare Power 

Point cu fotografii 

efectuate pe baza 

materialul 

entomologic 

disponibil. 

Studiul insectelor din 

colecţia didactică. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Exerciţii de determinare a insectelor până la nivel de 

specie: determinarea speciilor din Ordinul 

observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

Activitate individuală, 

urmată de verificarea 

corectitudinii 



Lepidoptera. 

 

conversaţia, învăţarea 

prin descoperire 

determinărilor şi discuţii. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Exerciţii de determinare a insectelor până la nivel de 

specie: determinarea speciilor din Ordinul 

Coleoptera. 

observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

conversaţia, învăţarea 

prin descoperire 

Activitate individuală, 

urmată de verificarea 

corectitudinii 

determinărilor şi discuţii. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Exerciţii de determinare a insectelor până la nivel de 

specie: determinarea speciilor din diverse ordine de 

insecte. 

observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

conversaţia, învăţarea 

prin descoperire 

Activitate individuală, 

urmată de verificarea 

corectitudinii 

determinărilor şi discuţii. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Prepararea armăturilor genitale şi determinarea cu 

ajutorul acestora (prepararea armăturilor genitale în 

special la lepidoptere şi coleoptere).  

observaţia, 

demonstraţia, 

explicaţia, 

conversaţia, învăţarea 

prin descoperire 

Activitate demonstrativă 

urmată de activitate 

individuală. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față 

normal sau faţă în faţă cu 

respectarea regulilor de 

protecţie şi distanţare 

impuse de situația 

epidemiologică. 

- Bioluminiscenţa. 

- Insectele ca bioindicatori. 

observaţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

Studenţii vor prezenta 

referate urmate de discuţii 

pe tema respectivă. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Insecte producătoare de casuţe: Psychidae 

(Lepidoptera) casuşe pe uscat; Trichoptera / casuţe 

acvatice, evoluţie convergenţă la doua grupe diferite 

de insecte 

observaţia, 

demonstraţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

Studenţii vor prezenta 

referate urmate de discuţii 

pe tema respectivă. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Mirmecofilia: sibioză şi parazitism. observaţia, 

demonstraţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

Studenţii vor prezenta 

referate urmate de discuţii 

pe tema respectivă. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 



fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Metode de colectare a insectelor nocturne şi diurne. observaţia, 

demonstraţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

Studenţii vor prezenta 

referate urmate de discuţii 

pe tema respectivă. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Realizarea colecţiilor de insecte, semnificaţia şi 

valoarea acestora. 

observaţia, 

demonstraţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

Studenţii vor prezenta 

referate urmate de discuţii 

pe tema respectivă. 

În funcție de situația 

epidemiologică, orele vor 

fi susținute față în față sau 

în  sistem on-line pe 

platforma MS Teams 

- Demonstraţii practice pe teren (colectare diurnă): 

observarea/studiul  şi colectarea insectelor în 

habitatele din împrejurimile localităţii Cluj-Napoca. 

 

observaţia, 

demonstraţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, activitatea 

se va desfăşura faţă în faţă 

normal sau faţă în faţă cu 

respectarea regulilor de 

protecţie şi distanţare 

impuse de situația 

epidemiologică. 

- Demonstratii practice pe teren (colectare nocturna): 

observarea/studiul  şi colectarea insectelor în 

habitatele din împrejurimile localităţii Cluj-Napoca. 

 

observaţia, 

demonstraţia, 

conversaţia, 

explicaţia, 

problematizarea 

În funcție de situația 

epidemiologică, activitatea 

se va desfăşura faţă în faţă 

normal sau faţă în faţă cu 

respectarea regulilor de 

protecţie şi distanţare 

impuse de situația 

epidemiologică. 
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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 universităţi europene, are informaţia adusă la zi şi 

ţine cont de niveluri diferite de pregătire; 

 Conţinutul cursului şi laboratorului vizează aspecte practice legate de recunoaşterea unor grupe şi 

specii de insecte şi măsurile protective ce se impun în cazul insectelor de interes regional şi 

comunitar, având şi un caracter aplicativ; 

 Cunoştinţele dobândite şi familiarizarea cu metodele de cercetare a insectelor în laborator şi în natură 

sunt achiziţii importante pentru exercitarea profesiei de biolog. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea şi întelegerea  

conţinuului informaţional 

Examen scris la sfârşitul 

semestrului 

60% 

Capacitatea de analiză şi 

sinteză a informaţiilor, de 

a formula concluzii şi de a 

utiliza informaţia intr-un 

context nou 

În funcție de situația 

epidemiologică examenul 

scris se va desfăşura faţă în 

faţă sau on-line pe 

platforma MS Teams. 

 

10.5 Laborator Exersarea utilizării unor 

surse de informare, 

întocmirea şi prezentarea 

de referate 

Notarea referatelor şi 

examen practic. 

 

40% 

Recunoaşterea unor grupe 

şi specii de insecte 

În funcție de situația 

epidemiologică examenul 

practic se va susținute faţă 

în faţă sau în  sistem on-line 

pe platforma MS Teams. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea a 50% din informaţia conţinută în curs 

 Cunoaşterea a 50% din informaţia de la laborator 

 

      Data                                      Titular de curs                                           Titular de laborator 

8.02.2022                   Şef lucrări dr. Lucian Alexandru Teodor     Şef lucrări dr. Lucian Alexandru Teodor 

 


