
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Biologie şi Geologie 

1.3 Departamentul Taxonomie şi Ecologie 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ecologie sistemică și conservare 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Filogeografie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Mihai PUȘCAȘ 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Mihai PUȘCAȘ 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 46 Din care: curs 28 3.6 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 20 

Examinări  10 

Alte activităţi:  20 

3.7 Total ore studiu individual 140 

3.8 Total ore pe semestru 196 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul  

4.2 de competenţe Nu este cazul  



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Cunoașterea și înțelegerea principiilor generale privind conceptele de biodiversitate, 

nivelurile de organizare ale acesteia 

 

Cunoașterea și înțelegerea patternurilor de distribuție spațială a biodiversității 

intraspecifice și a determinanților acesteia; 

 

Cunoașterea principalelor zone de refugii și căi de migrațiune postglaciară pentru flora și 

fauna Europei, cu un focus asupra biomurilor din România; 

 

Utilizarea corectă a conceptelor de biodiversitate intraspecifică, refugiu glaciar, 

endemism 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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er
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le

 

Dezvoltarea capacităților de a utiliza informația primită la alte discipline precum: 

Biogeografie, Biogeografia României și Europei, Evoluționism, Ecologie, Conservarea 

Biodiversității, Biologia Conservării; 

 

Utilizarea noțiunilor teoretice în rezolvarea unor probleme practice de conservare a 

biodiversității intraspecifice și implicațiile acesteia în gestionare a ariilor protejate 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
Suport logistic (video-proiector digital)  

5.2  De desfăşurare a 

laboratorului 

Suport logistic (calculatoare cu sistem de operare Windows 7, 8 sau 10) 

video-proiector digital 

Participarea obligatorie a studenților la minim 80% din 

seminarii 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Cunoașterea și înțelegerea organizării diversității intraspecifice, 

a distribuției geografice și semnificațiilor filogenetice, 

filogeografice și istorice ale acesteia 

  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

Înțelegerea principiilor generale privind organizarea și structurarea 
spațială a diversității biologice ; 

Înțelegerea semnificațiilor principalilor factori implicați în 
distribuția diversității biologice intraspecifice; 

Identificarea și caracterizarea principalelor regiuni biogeografice 

  



 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introduce în filogeografie: concepte, metode  prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

2. Filogeografie: Landmark studies – dezvoltarea disciplinei și 

principialele etape istorice care au marcat acest domeniu 
prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

3. Variațiile climatice cuaternare și implicațiile acestora în distribuția 

actuală a biomurilor 
prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

4. Conceptul de refugiu glaciar prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

5. Tehnici moleculare utilizate în studiile de filogeografie (I) prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

6. Tehnici moleculare utilizate în studiile de filogeografie (II) prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

7. Noțiuni de bază privind genetica populațiilor prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

8. Diversitatea genetică: interpretări privind distribuția ei spațială prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

9. Noțiuni privind biogeografia Carpaților prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

10. Considerații Fitoistorice: glaciațiunile cuaternare și filogeografia 

speciilor de plante din România 
prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

11. Patternuri filogeografice ale speciilor de animale din Carpați implicații 

în conservare 
prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

12. Filogeografia și implicațiile ei în gestionarea biodiversității actuale (I) prelegere frontală, 

dialog, interogație 

 

13. Filogeografia și implicațiile ei în gestionarea biodiversității actuale (II) prelegere frontală,  

 importante ce au funcționat ca zone de refugiu în perioadele 
glaciare pentru biodiversitatea Europei; 

Înțelegerea factorilor ecologici și istorici care au condiționat 
distribuția actuală a diversității biologice intraspecifice în Europa și 
România; 

Dezvoltarea capacității de realizarea a unor corelații inter, intra și 
pluridisciplinare în contextul complexității domeniului de studiu al 
biodiversității. 



dialog, interogație 

14. Diversitatea inter- și intraspecifică: problematica conservării lor prelegere frontală, 

dialog, interogație 
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8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Exerciții de tip Journal Club, utilizând articole reprezentative de 

filogeografie 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

2. Discutarea unor exemple concrete privind principalele etape 

tehnice care au dus la dezvoltarea filogeografiei 

3. Informații spațio-temporale (geografice, istorice) privind 

variațiile macroclimatice și interpretarea acestora 

Expunere, Exerciții,  



Lucru individual 

4. Analiza conceptului de refugiu glaciar și importanța acestuia 

pentru diverse grupe de organisme 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

5. Noțiuni privind metodele utilizate în filogeografie: markerii 

genetici (ADN mitocondrial la animale, ADN cloroplastic) 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

6. Noțiuni privind metodele utilizate în filogeografie: markerii 

genetici (ADN mitocondrial la plante, ADN nuclear, 

perspective) 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

7. Noțiuni privind metodele utilizate în filogeografie: genetica 

populațiilor 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

8. Analiza și interpretarea diverselor patternuri de diversitate 

intraspecifică: identificarea refugiilor glaciare și a rutelor de 

colonizare postglaciară 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

9. Regiunile Biogeografice ale Carpaților: distribuție, determinanți, 

specii reprezentative 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

10. Analiza și interpretarea diverselor patternuri de diversitate 

intraspecifică actuală pentru specii dominante și cheie ale 

ecosistemelor majore ale României (I): lumea plantelor 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

11. Analiza și interpretarea diverselor patternuri de diversitate 

intraspecifică actuală pentru specii dominante și cheie ale 

ecosistemelor majore ale României (II): lumea animalelor 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

12. . Activitatea umană și influența ei în patternurile de diversitate 

intraspecifică la fauna și flora spontană: studii de caz 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

13. Importanța zonelor de refugii glaciare pentru biodiversitatea 

actuală: studii de caz 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

14. Diversele tipuri ale biodiversității: măsuri de management ale 

acesteia 

Expunere, Exerciții, 

Lucru individual 

 

 

 

 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Cursul are un conținut actualizat, similar celor din alte universități europene, și este adaptat 

la nivele diferite de pregătire a studenților; 

              Conținutul cursului vizează aspecte practice legate distribuția și conservarea biodiversității în 

România și Europa, având un caracter aplicativ 

În timpul activitățile planificate studenții au posibilitatea de a propune soluții pentru  îmbunătățirea 

cursului și alinierea conținutului acestuia la cerințele pieței muncii 

 

 



 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoașterea conținutului 

informațional 

Examen oral 100% 

10.5 Laborator Deprinderi de a citi, 
interpreta și analiza un 
text științific 

Colocviu Admis/respins 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea a 50% din informația conținută in curs 

Cunoașterea a 60% din informația de la laborator 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15.01.2022      ................................... 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

8.02.2022      …............................  


