
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Știința mediului 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Știința mediului 

1.6. Calificarea Licenţiat în Ştiinţa mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Știința mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Ecofiziologie vegetală 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

- - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Szigyártó Irma-Lidia, lector universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator dr. Szigyártó Irma-Lidia, lector universitar 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DC 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBFB0151 

 

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. laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

48 Din care: 3.5. curs 24 

(on-

line) 

3.6. laborator 24 

(offline) 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 77 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

c) Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Cunoștințe generale de biologie vegetală și ecologie 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector și tablă 

5.2.  De desfăşurare a laboratorului Laborator de biologie cu tablă, microscoape optice și aparatură 

specifică de laborator 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 8/08.09.2020.                                



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. (1) 

C4 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.  

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. (1) 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. (1) 
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 CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Bazele ecofiziologiei plantelor și domenii de aplicare. 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, 

problematizare, 

schiţe şi desene pe 

tablă 

2 ore - online 

Principiile adaptării fiziologice la diferite condiții de mediu. 2 ore - online 

Metaboliți secundari bioactivi ale plantelor. 2 ore - online 

Efectele factorilor de mediu asupra fotosintezei. 2 ore - online 

Efectele factorilor de mediu asupra nutriției plantelor. 2 ore - online 

Ecofiziologia respirației plantelor. 2 ore - online 

Aspecte ale ecofiziologiei creșterii și dezvoltării plantelor. Hormoni 

vegetali. 

2 ore - online 

Motilitate și reacții la stimuli în corelație cu diferiți factori de mediu. 2 ore - online 

Ecofiziologia stresului la plante: stres hidric și termic, hipoxie, stres 

fotic, toxicitate salină și de metale grele. 

2 ore - online 

Ecofiziologia stresului la plante: stres de infecție și lezare, stres 

fotooxidativ, efectele ierbicidelor. 

2 ore - online 

Plante ca indicatori ai calității solului, apei și atmosferei. 2 ore - online 

Specii de plante invazive și efectele lor asupra mediului. 2 ore - online 

Bibliografie: 

Agrawal S.B., Agrawal M. 1999. Environmental pollution and plant responses. Lewis Publishers, Boca 

Raton. (3) 

Erdei L. 2015. Fito(bio)remediáció: a környezet megtisztítása növényekkel. JATEPress, Szeged. (1) 

Fodorpataki L., Szigyártó L. 2013. A növények ökofiziológiájának alapjai. Kriterion Kiadó, Kolozsvár. (10) 

Haraszty Á. (szerk.) 2004. Növényszervezettan és növényélettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (4) 

Raven P.H., Evert R.F., Eichhorn S.E. 2003. Biology of plants. W.H. Freeman and Co., New York. (3) 

Walker C.H. et al. 2012. Principles of Ecotoxicology. CRC Press, New York. (1) 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

Studiul experimental al regimului hidric la plante. Pregătire 4 ore - offline 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să cunoască bazele adaptării fiziologice ale plantelor la mediul lor specific. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Cunoașterea modalităților de adaptare ale fiziologiei plantelor la diferiți factori 

ale mediului lor. Prezentarea, prin exemple, a dezvoltării rezistenței și toleranței 

la plante ca efect al adaptării la condițiile de mediu. Cunoașterea importanței 

producerii metaboliților secundari și ai altor reacții la factori de mediu percepuți 

ca stres ambiental de către plante. Înțelegerea reacțiilor plantelor la modificările 

mediului ca mijloace ale monitorizării calității mediului. Facilitarea însuțirii 

limbajului specific domeniului în limba maternă și limbi străine. 



Evidențierea experimentală a efectelor factorilor de stres asupra 

fotosintezei. 

individuală 

tematică și 

dezbaterea comună 

a problemelor de 

mediu 

4 ore - offline 

Studiul experimental al efectelor ierbicidelor asupra respirației, 

germinării și creșterii plantelor. 

4 ore - offline 

Evidențierea producerii metaboliților secundari în corelație cu 

diferite condiții de mediu.  

4 ore - offline 

Studiul efectelor fitotoxice ale diferiților poluanți în culturi 

hidroponice.  

4 ore - offline 

Determinarea activității enzimatice antioxidante în plante cultivate în 

diferite condiții de stres ambiental. 

4 ore - offline 

Bibliografie:  

Csiszár J. 2012. Növényélettani gyakorlatok BSc hallgatóknak. JATEPress, Szeged. (5) 

Fodorpataki L. 2001. Mikroszkópos növényszervezettan. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. (2) 

Fodorpataki L. et al. 2010. Növényélettan és ökofiziológia laboratóriumi gyakorlatok, cop. Kolozsvári 

Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. (1) 

Láng F. (szerk.) 1994. Növényélettani gyakorlatok. Egyetemi jegyzet, Budapest. (1) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corelație cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului. Cunoștințele dobândite în cadrul 

cursului stau la baza activităților de monitorizare a calității mediului cu ajutorul comunităților vegetale. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la laboratoare este obligatorie, fiecare absență motivată se poate recupera prin efectuarea ulterioară 

a lucrărilor absente. Pentru prezentarea la examen este obligatorie obținerea notei minime de 5 la examenul 

practic.  

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Se evaluează cunoştinţele 

teoretice acumulate. 
Examen scris - online 70% 

10.5 . 

 

Laborator Se evaluează cunoştinţele 

teoretice şi practice acumulate. 
Test practic - online 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Să cunoască și să explice corelațiile dintre procesele fiziologice ale plantelor și adaptarea acestora la 

schimbările mediului, precum și să fie capabil să-și aplice cunoștințele teoretice în diferite situații concrete. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

04.09.2020.    dr. Szigyártó Irma-Lidia   dr. Szigyártó Irma-Lidia 

         
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

07.09.2020.                   dr. Urák István 

         

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Urák István 

 
 


