FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai
Biologie si Geologie
Taxonomie şi Ecologie
Biochimie
3 ani
La zi - biochimist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Colectarea şi Conservarea Materialului Didactic
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Goia Irina
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei F
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 50 Din care: 3.5 curs
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
17
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numărul de credite
2

2/2
28
ore
8
4
5
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Botanica sistematică, Morfologia şi anatomia plantelor
4.2 de competenţe
 Utilizarea echipamentelor şi a ustensilelor de laborator
 Calculul concentratiilor solutiilor
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului





Suport logistic video
Participarea la minim 80% din lucrarile de laborator este conditie
pentru participarea la examen

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate


cunoaşterea principalelor metode de colectare a materialului vegetal, specifice pentru diversele
categorii de organisme vegetale (bacterii, alge, ciuperci, licheni, cormofite);



conservarea materialului vegetal



elaborarea unor materiale didactice cât mai estetice şi corect explicate din punct de vedere
ştiinţific, destinate în principal şcolilor, muzeelor, herbarelor sau grădinilor botanice



dezvoltarea capacităţii de a utiliza resursele materiale disponibile pentru confectionarea de
materiale didactice sau muzeale



utilizarea notiunilor teoretice in rezolvarea problemelor practice



imaginaţia corelată cu aspectele ştiinţifice ce au fost sau vor fi predate la disciplinele botanice,
astfel încât materialele realizate să răspundă cerinţetelor pe categorii de vârstă, profesionale sau
sociale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



1. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de colectare și conservare a
materialului didactic vegetal;



cunoaşterea principalelor metode de colectare a materialului vegetal,
specifice pentru diversele categorii de organisme vegetale (bacterii, alge,
ciuperci, licheni, cormofite);



cunoaşterea principalelor metode de conservare a materialului vegetal,
specifice pentru diversele categorii de organisme vegetale (bacterii, alge,
ciuperci, licheni, cormofite);



elaborarea unor materiale didactice cât mai estetice şi corect explicate din
punct de vedere ştiinţific

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare

Observaţii

Metode de
predare
Lucrari practice
individuale

Observaţii

Nu este prevăzut

8.2. laborator
Consideraţii generale privind tehnicile de conservare a materialului
didactic: istoric, scop, obiective, organizarea activităţilor pe microgrupe şi

organizarea deplasării pe teren
Metode de colectare a diverselor categorii de plante (bacterii, alge,
ciuperci, muşchi, licheni, cormofite), instrumente necesare, mumifiere,
herborizare, congelare
Conservarea în lichide a materialului vegetal
Montarea preparatelor mumifiate sau herborizate (ciuperci fitopatogene,
alge)
Montarea, estetizarea şi etichetarea materialului mumifiat (ciuperci)
Montarea, estetizarea şi etichetarea preparatelor mumifiate (licheni şi
muşchi)
Estetizarea, dezinfectarea şi etichetarea materialului ierbos herborizat (coli
de herbar, vitrine, folii)
Estetizarea şi dezinfectarea materialului lemnos herborizat (coli de herbar)
Alcătuirea preparatelor microscopice
Alcătuirea colecţiilor tematice (de fructe, seminţe, plante medicinale,
plante tinctoriale)
Finisarea materialelor realizate, prezentarea lor şi evaluarea activităţii

Lucrari practice
individuale
Lucrari practice
individuale
Lucrari practice
individuale

3 ședințe de
lucrări practce

Lucrari practice
iLucrari
di id practice
l
individuale
Lucrari practice
individuale
Lucrari practice
individuale
Lucrari practice
individuale
Lucrari practice
individuale
Lucrari practice
individuale
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Prin activitățile desfăsurate studenții au fost solicitati si au abilitati de a oferi solutii unor situații
concrete privind natura materialului vegetal ce urmează a fi conservat și de a propune idei de
imbunatatire a situatiei existente

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Colocviu
Capacitatea de a utiliza
cunoștințele dobândite
intr-un context nou
Deprinderi de realizare a
unor nateriale didactice
necesare în învățământ
Deprinderi de evaluare
critică a calității
materialelor didactice (mai
ales prin prisma calității
științifice și relevanței.
10.5 Standard minim de performanţă
 Cunoasterea a 50% din informatia acumulată
 Realizarea corectă și estetică a unor materiale didactice (microscopice mumifiate, in lichid și presate.
10.4 Seminar/laborator

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

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

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

