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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CULTURII
UNIVERSITATEA „Ovidius“ CONSTANŢA
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Specializarea Biologie

RAPORT DE AUTOEVALUARE
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii a fost reînfiinţată în primăvara anului 1990, odată cu
înfiinţarea Universităţii „Ovidius“ Constanţa, având în componenţă şi specializările Biologie
şi Educaţie Fizică şi Sport. Începând cu toamna lui 1990, la specializările existente, se
adaugă cea de Ecologia şi Protecţia Mediului, iar apoi alte două specializări: Agricultură
( în 1992) şi Geografie (în 1999).
Cu toate că Universitatea „Ovidius“ este o universitate tânără, învăţământul superior în
domeniile biologic, sportiv, agricol şi geografic reprezintă o continuare fireasca a facultăţilor
şi secţiilor care au funcţionat în cadrul Institutului Pedagogic Constanta, înfiinţat în anul 1961
şi transformat ulterior în Institut de Învăţământ Superior. Astfel, de la înfiinţarea sa în 1961,
pana în anul 1983, în cadrul Institutului a fiinţat Facultatea de Ştiinţe Naturale în care
absolvenţii urmau cursuri în domeniul biologic şi agricol; din 1961, a existat până în 1975 o
secţie mixtă – Istorie – Geografie în cadrul facultăţii de Filologie. In 1971, ia fiinţă Facultatea
de Educaţie Fizica şi Sport, iar în 1974, în urma restructurării, se transformă în secţie a nou
înfiinţatului Institut de Învăţământ Superior, iar Facultatea de Ştiinţe Naturale continua sa-şi
desfăşoare activitatea ca facultate distincta. Se poate deci afirma că specializările de Biologie
şi geografie vor împlini în curând 40 de ani iar specializarea educaţie fizica şi sport 30 de ani
de activitate
Din anul 1995 sunt înfiinţate studii aprofundate (2 semestre) în domeniul “Biotehnie şi
Ecotehnie marină şi costieră”, care din anul 2000, se transformă în studii aprofundatemaster, cu acelaşi profil, insă cu durată de 3 semestre.
De asemenea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii există posibilitatea continuării
studiilor postuniversitare şi sub forma doctoratului, numai în ultimii ani primind înaltul titlu
un număr de 10 specialişti din Universitatea „Ovidius“ şi din ţară
Rezumând, istoria specializării Biologie se confundă cu cea a Facultăţii de Ştiinţe
Naturale din fostul Institut de Învăţământ Superior. În perioada 1961-1983 cursurile aveau o
durată de trei ani la forma de învăţământ de zi şi de patru ani la forma de învăţământ fără
frecvenţă (formă care a funcţionat până în anul 1987 când a fost desfiinţată). Cursurile
facultăţii de Ştiinţe Naturale au fost absolvite de 21 de promoţii la cursurile de zi şi 10
promoţii la cursurile fără frecvenţă. Absolvenţii – circa 50 pe an la cursurile de zi şi între 50 şi
100 la cursurile fără frecvenţă – au asigurat necesarul de cadre didactice pentru învăţământul
biologic şi agricol gimnazial şi liceal din judeţul Constanţa şi judeţele limitrofe.
La înfiinţarea Universităţii „Ovidius“ în primăvara anului 1990, prin ordinul 7751/1990,
specializarea Biologie a fost inclusă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe devenită în prezent
Facultate de Ştiinţe ale Naturii.
În urma parcurgerii etapelor procesului de acreditare academică, specializarea Biologie
obţine acreditarea definitivă din anul 1997.
În prezent, structura academică a Facultăţii este următoarea :
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calităţii
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ŞEF CATEDRĂ
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ŞEF CATEDRĂ
EDUCAŢIE
FIZICĂ şi

BIOLOGIE ANIMALĂ şi ECOLOGIE

AGRICULTURĂ

Prof. dr. Coprean Dragomir

Prof. dr. Enciu Mihail

Conf. dr. Ţigănus Victoria

Prof. dr. Lup Aurel

Conf. dr. Caraivan Glicherie

Conf. dr. Nicolescu Ion

Sef lucr. dr. Onciu Teodora

Conf. dr. Andreiaşi Nicolae

Sef lucr. dr. Skolka Marius

Conf. dr. Ionescu Aurel

Sef lucr. dr. Tofan Lucica

Sef lucr. dr. Simionescu Violeta

Asist. drd. Samargiu Manuela

Sef lucr. drd. Panaitescu Liliana

Asist. drd. Şchiopu Stelian

Asist. dr. Moise Irina

Asist. drd. Galaţchi Liviu Daniel

Prep. dr. Simion Enuţă

Asist. drd. Şerban Verginica

Prep. drd. Miron Liliana

Asist. drd. Mihălcescu Ana-Maria
Prep. drd. Paraschiv Gabriela

Biologie vegetală / Geografie

Sport

Prof. dr. Bavaru Adrian

Conf. drd. Stănculescu George

Prof. dr. Moldoveanu Dumitru

Lect. Idu Ştefania

Prof. dr. Mihăilescu Florin

Lect. Noviţchi Constantin

Conf. dr. Trandafirescu Marioara

Lect. Rizescu Constantin

Sef lucr. dr. Bercu Rodica

Lect. Voiculescu Carmen

Sef lucr. dr. Arcuş Mariana

Lect. Damian Mirela

Sef lucr. dr. Aonofriesei Florin

Lect. Gevat Cecilia

Sef lucr. drd. Doroftei Elena

Asist. Popescu Răducu

Sef lucr. drd. Sava Daciana

Asist. Andrei Mihaela

Asist. drd. Făgăras Marius

Asist. Negrea Valentin

Asist. drd. Jianu Loreley

Asist. Panait Liviu

Asist. drd. Lepădatu Anca

Asist. Melenco Ionel

Prep. drd. Mocanu Ancuţa

Asist. Larion Alin
Prep. Frâncu Antoanela
Prep. Cazan Florin

La specializarea Biologie colectivul de cadre didactice se mândreşte să aibă în
componenţă profesori asociaţi, oameni de ştiinţă de prestigiu, şi anume Prof. Dr. MarianTraian GOMOIU, membru al Academiei Române, Prof. Dr. Stoica-Preda GODEANU, Prof.
Dr. Gheorghe SĂLĂGEANU, Prof. Dr. Ioan VĂTAFU, Conf. dr. Marioara GODEANU,
conf. dr. Stela ZAMFIRESCU, autori a numeroase lucrări, conducători de institute de
cercetare din ţară, autori de brevete.
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1. Prezentarea specializării
Specializarea Biologie îşi propune să pregătească specialişti–biologi cu înaltă calificare
profesională, stăpânind informaţii ştiinţifice de ultimă oră reclamate atât de diversificarea
programelor analitice şcolare, dar mai ales pentru a răspunde cerinţelor din domeniul
investigaţiei ştiinţificei, având aptitudini pentru cercetare, cu dragoste de natură şi cu
cunoştinţele şi argumentele necesare pentru a putea lupta în vederea conservării biodiversităţii
acesteia.
Ţinând cont de specificul specializării, în ultimul an a fost redactat un Decalog al
biologului care prezintă detaliat obiectivele şi misiunea specializării (Anexa 1.1)
Completându-şi pregătirea prin parcurgerea disciplinelor ce se predau de Departamentul de
Psihologie şi de pregătire a cadrelor didactice, absolvenţii devin capabili să se integreze în
învăţământ.
Procesul didactic se desfăşoară numai sub formă de curs de zi şi este structurat pe 8
semestre, primele patru constituind un prim ciclu pregătitor – trunchi comun cu specializarea
Ecologie şi protecţia mediului. Obiectivele acestui prim ciclu sunt mai ales de ordin educativ
conţinând discipline fundamentale, absolut necesare formării unui specialist în domeniul
ştiinţelor naturii. In ultimii doi ani, disciplinele fundamentale desăvârşesc pregătirea teoretică,
cele opţionale şi facultative pregătesc atât aptitudinea de a percepe fenomenele viului, de a le
identifica şi studia, cât şi implicarea motivaţională necesară unui biolog.
Procesul didactic este organizat pe sistemul de credite transferabile, sistem ce a fost
introdus din 1995 la specializarea Biologie (Anexa 1.2). Convenţiile încheiate cu facultăţile
de profil din ţară ca şi programele de studiu similare în ceea ce priveşte structura permit
mobilitatea pe orizontalã a studenţilor specializări, asigurând totodată şi mobilitatea pe
verticalã. De asemenea, introducerea sistemului de credite transferabile permite recunoaşterea
unor examene efectuate la facultăţi de profil sau înrudite din străinătate ca şi recunoaşterea
diplomelor absolvenţilor facultăţii de statele Uniunii Europene
Finalizarea studiilor universitare se face prin examen de licenţă ce constă într-o probă
de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, urmată de susţinerea Lucrării de
licenţă (fundamentată de cercetare originală), în urma căruia se obţine o diplomă de licenţă.
Aceasta conferă absolventului titlul de licenţiat în Biologie, specializarea Biologie
Absolvenţii specializării au următoarele perspective: ca cercetător în domeniul
biologiei, ca biolog în reţeaua medicală, în laboratoare de investigaţii şi analize aparţinând
atât industriei alimentare, cât şi sistemului sanitar uman, veterinar şi fitosanitar, în agenţii de
protecţie a mediului. Absolvenţii au posibilitatea de a lucra ca profesor de biologie (cu
condiţia de a fi promovat şi modulul psiho-pedagogic). În egală măsură, absolvenţii au
posibilitatea de a urma cursuri de studii aprofundate şi masterat, iar ulterior se pot înscrie la
doctorat.
Specializarea Biologie a fost acreditată în 1997, membrii comisiei de experţi lăsând
câteva recomandări (Anexa 1.3)

2. Structura şi conţinutul programei curriculare
Programa de învăţământ la specializarea Biologie este structurată pe două cicluri şi
anume primul, pe patru semestre (semestrele I-IV), cuprinzând materii fundamentale
(organizat ca trunchi comun cu specializarea Ecologie şi Protecţia mediului), şi al doilea, tot
pe patru semestre (semestrele V-VIII), având pe lângă discipline fundamentale, începând cu
1997, şi discipline facultative/opţionale, menite să desăvârşească pregătirea cunoştinţelor,
aptitudinilor, şi atitudinilor necesare unui biolog. (Anexa 2.1)
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Obiectele ce intră în aria curriculară a specializării Biologie au fost selectate în funcţie
de conţinut ştiinţific, de succesiunea logică a fluxului informaţional, dar şi în concordanţă cu
ce se studiază la celelalte Facultăţi de Ştiinţe ale Naturii din ţară (pentru a face posibilă
mobilitatea studenţilor permisă de sistemul de credite transferabile). În viziunea conducerii
Facultăţii noastre, disciplinele din planul de învăţământ au fost clasificate în:
• Discipline fundamentale – prin asimilarea de către studenţi a conţinutului
informaţional inclus în programa analitică a acestora se realizează acumularea
unui bagaj de noţiuni necesar şi suficient pentru ca absolventul specializării
Biologie să poată aborda un domeniu ori aspect de cercetare, sau pentru a
putea deveni cedru didactic. Ţinând cont de situaţia privelegiată a oraşului
Constanţa, pe malul Mării Negre, una din disciplinele fundamentale este
Biologia Mării Negre – necesară pregătirii viitorilor angajaţi ai centrelor de
cercetare din zonă.
• Discipline cruciale - între disciplinele fundamentale, câteva care deţin o
pondere mai însemnată în formarea unui biolog, şi anume cele care oferă
informaţii legate de structura calitativă a tot ceea ce este viu (aspectul
biochimic, citologic, anatomic şi taxonomic)(Biochimie, Zoologia
nevertebratelor, Zoologia vertebratelor, Botanica sistematică, Morfologia şi
anatomia plantelor, Microbiologie generală), de funcţiunile ce asigură
menţinerea şi perpetuarea vieţii organismelor (aspectul fiziol
ogic,
genetic) (Fiziologia vegetală, Fiziologia animală comparată, Genetica
generală), cât şi de inter-relaţiile ce se stabilesc atât între diferitele grupe de
organisme, cât şi între acestea şi mediul în care ele trăiesc (aspecte etologice şi
ecologice)(Ecologia generală), ori oferă cunoştinţe de ultimă oră (Biologia
celulară);
• Discipline opţionale/facultative – doar în cel de-al doilea ciclu, care au rolul de
a completa aspectul formativ al procesului didactic prin diversificare pe
verticală, prin aprofundarea unor aspecte ştiinţifice (Evoluţionism,
Conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii, Genetica populaţională,
Imunologie, Metabolism şi reglaj neuro-hormonal), ori de ordin practic
(Parazitologie, Acvacultură, Fitocenologie, Microbiologie medicală, Plante
medicinale şi aromatice). În selectarea acestora s-a ţinut cont de disponibilităţi
existente la nivelul echipei de cadre didactice (tematică a unor preocupări
îndelungate, materializate în teze de doctorat, de brevete, monografii), dar şi de
solicitări ale studenţilor (Evoluţionism, Parazitologie).
Prin perioadele de practică pe teren, prin metodele didactice utilizate, cadrele didactice
pot
forma la studenţi/absolvenţi acele aptitudini şi atitudini care, în completarea
cunoştinţelor, definesc un specialist în domeniul biologiei. În cadrul celor două săptămâni de
practică biologică pe teren (la finele anului I şi al celui de-al doilea), pe lângă faptul că se
realizează o fixare a cunoştinţelor dobândite la disciplinele cu profil sistematic, sunt văzute
organismele în diferite medii de viaţă, la munte (din zone de mare altitudine, până în zona
pădurilor de brad şi molid ca şi din zona alpină), în zonă colinară, de stepă şi la malul mării,
dar mai ales informaţiile sunt primite direct, nemijlocit de la cadrele didactice însoţitoare.
Exclamaţia plină de entuziasm, atitudinea protectivă faţă de unele specii, explicaţii şi
comentarii ce condimentează discuţiile din timpul drumeţiilor, ori din timpul petrecut cu
servirea mesei nu pot fi încadrate în metode ori tehnologii didactice, dar se integrează în
exemplul personal pe care-l oferă cadrele didactice studenţilor pe care-i însoţesc. Este astfel
transmisă nemijlocit, direct dragostea şi pasiunea pentru natură, pentru toate formele de viaţă
se pregătesc condiţiile pentru formarea aptitudinilor şi mai ales atitudinii faţă de viitoarea
profesie. Acestea se cristalizează şi în timpul activităţii de cercetare aferente realizării lucrării
de diplomă.
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Pregătirea didactico-pedagogică a absolvenţilor specializării Biologie (necesară în
vederea angajării lor în calitate de cadre didactice) se realizează în cadrul Departamentului de
Pregătire Psiho-Pedagocică a cadrelor didactice. Până în anul 2000, o parte din disciplinele ce
fac obiectul ariei curriculare a departamentului menţionat erau înscrise printre obiectele de
studiu (obligatorii şi mai târziu facultative) ale studenţilor de la specializarea Biologie, fiindule alocate credite. Întrucât nu fac parte din materiile ce răspund de îndeplinirea misiunii
specializării, împreună cu Sportul şi studiul limbilor străine nu au fost incluse în anexele şi
diagramele prezentului raport.
Disciplinele din primele patru semestre (ciclul I) sunt fundamentale, 40,00% dintre ele
fiind de importanţă crucială. Ponderea acestora din urmă este mai mare în cel de-al doilea an
de studiu (26,66%), când, studenţii au dobândit deja o serie de cunoştinţe din primele două
semestre (fig.2.1). Astfel, chimia generală (anorganică în primul semestru şi organică în
următorul) pregăteşte biochimia care se studiază în anul al doilea, în aval cunoştinţele fiind
necesare înţelegerii Fiziologiei animale comparate (anul III), cât şi altor discipline din anii
III şi IV). La rândul său, disciplina mai sus menţionată beneficiază de informaţii din amonte
predate la Zoologia nevertebratelor şi vertebratelor, Biologie celulară, Anatomie comparată
a metazoarelor, ultima necesitând cunoştinţe predate în anul I cum sunt Histologia şi
embriologia, disciplinele zoologice, Anatomia omului, etc. (fig.2.1). Trebuie evidenţiat că
prin efortul titularului de curs programa analitică a fost aliniată cerinţelor moderne, necesare
explicării evoluţiei şi complexităţii lumii vii, prin extinderea comparaţiei şi la nevertebrate,
singularizând astfel facultatea noastră în comparaţie cu celelalte facultăţi de profil din ţară.
Un exemplu similar îl oferă disciplinele botanice: promovarea Morfologiei şi anatomiei
plantelor este condiţie esenţială înţelegerii şi în ultimă instanţă însuşirii cunoştinţelor la
Botanică sistematică, fără menţionatele obiecte neputîndu-se învăţa Fiziologia plantelor,
aceasta din urmă fiind indispensabilă înţelegerii unor discipline opţionale din anul IV. Astfel,
toate disciplinele din amonte, ce servesc drept fundament pe care se poate aşeza informaţia
unei discipline din aval sunt considerate precondiţii deoarece promovarea lor condiţionează
prezentarea la examenul obiectului din aval.
Practica de teren de la finele primilor doi ani este considerată disciplină fundamentală,
importanţa acesteia reieşind din multitudinea conexiunilor cu obiectele din aval, practica de
teren răspunzând şi la nenumărate deziderate de ordin metodic. Doar observând plantele şi
animalele direct şi în interrelaţie cu mediul lor natural un student al specializării biologie îşi
poate forma deprinderile necesare, dobândind o imagine de ansamblu asupra comunităţilor de
organisme vii din diferite tipuri de ecosisteme. De asemenea, aceste observaţii directe ajută
ulterior la fixarea unor noţiuni predate la discipline din ciclul II – Ecologie Generală,
Hidrobiologie, Entomologie etc.
În semestrele V –VIII, 22,70% din discipline sunt cruciale, respectiv fundamentale,
primele fiind incluse în anul III, celelalte în ultimul an de studiu, în rest, proporţia cea mai
ridicată este rezervată disciplinelor opţionale care lărgesc paleta formativă a absolvenţilor
specializării (fig.2.1).
În concluzie se poate afirma că:
• planul de învăţământ este structurat pe două cicluri, selecţia obiectelor fiind
făcută după sensul logic al fluxului informaţional, de la simplu la complex, în
conformitate cu planul de învăţământ al Facultăţilor din alte centre universitare
din ţară;
• se disting discipline fundamentale, în special cu caracter formativ, între care
disciplinele cruciale sunt responsabile de clădirea bagajului esenţial de
cunoştinţe pentru un biolog şi discipline opţionale care desăvârşesc pregătirea
teoretică a viitorului absolvent, atât pe orizontală, prin lărgirea gamei de
preocupări, dar şi pe verticală, prin aprofundarea unor noţiuni.
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• Ţinând cont de situaţia privelegiată a oraşului Constanţa, pe malul Mării
Negre, studiul biologiei marine este abordat cu precădere, una din disciplinele
fundamentale inclusă în planul de învăţământ fiind Biologia Mării Negre
(disciplină care deosebeşte Facultatea noastră de celelalte din ţară) şi care este
necesară pregătirii viitorilor angajaţi ai centrelor de cercetare din zonă.
• Practica de teren este considerată disciplină fundamentală, atât pentru
importanţa sa ştiinţifică, cât mai ales pentru contribuţia perioadei de studiu la
formarea atitudinilor şi aptitudinilor reclamate de profilul unui biolog.
Se impune ca la alcătuirea planului de învăţământ de perspectivă pentru specializarea
Biologie să se completeze paleta de obiecte de studiu opţionale cu unele care să evidenţieze şi
mai pregnant personalitatea Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa (Resurse halieutice,
Fiziologia condiţiilor hiperbare etc).
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1-st year
2-nd year

Chim. gen.
SN BL1 C1

3-rd year

Biochim.
SN BL2 C2

Zoo. nevert.
SN BL1 Z1

Cit. gen.
SN BL1 CG

Histo. & emb.
SN BL1 Z2

Anat comp. met.
SN BL2 A2

Zoo. vert.
SN BL2 Z2

Ecol. gen.
SN BL3 E1

Morf. & anat. pl.
SN BL1 B1

Biofizică
SN BL1

Bio. cel.
SN BL2 BC

Bot. sist.
SN BL2 B2

Geol. & pal.
SN BL2 GP

Fiz. anim. comp.
SN BL3 Z4

Evoluţionism
SN BL3 EV

4-th year

Anat. om.
SN BL1 A1

Comb. dăun.
SN BL4 CD

Biogeografie
SN BL4 BG

Parazitologie
SN BL4 Z5

Metabol. & regl. neurohorm.
SN BL4 MR

Fiziol. pl.

Ihtiologie
SN BL3 IH

Hidrobiologie
SN BL4 HB

Genet.

Cons. biod. & ocrot. nat.
SN BL3 E2

Tehn. calc.
SN BL2 M2

Fitocenologie
SN BL4 B5

Pl. med. & arom.
SN BL4 PM

Fig. 2.1. – Curricula and the coherency between subjects
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Practică teren
SN BL2 PT2

Imunologie
SN BL3 IM

Biotehn. & ing. gen.
SN BL4 BI

Fotosinteza
SN BL4 B4

Practică teren
SN BL1 PT1

Microb.

Gen. pop.
SN BL3 GN2

Biol. M.N.
SN BL4 BM

Acvacultură
SN BL4 AV

Mat. cu apl. în biol.
SN BL1 M1

Microbiol. med.
SN BL4 MM

3. Analiza cadrului de învăţare/predare
Analiza cadrului de învăţare predare s-a făcut pe baza prelucrării unui vast material care
a constat din programele analitice ale disciplinelor din planul de învăţământ, a chestionarelor
completate de studenţi şi de absolvenţii ultimelor două promoţii (1996-2000 şi 1997-2001).
Aşa cum reiese din declaraţiile cadrelor didactice (programe analitice) cele mai des folosite
metode de predare sunt prelegerea (63,15%) şi expunerea (31,57%). Alte metode, cum ar fi
redactarea de referate pe parcurs ori discuţii şi conversaţie euristică sunt mai puţin folosite,
ponderea lor variind intre 15,78% respectiv 5,26 % (Fig. 3.1.a).
Trebuie evidenţiat faptul că referatele efectuate de studenţi aparţin la două categorii diferite de
activităţi:
• referate bazate pe informare-documentare bibliografică şi care pot fi utilizate în
cadrul activităţilor desfăşurate la cercuri ori prezentate la sesiuni;
• referate bazate pe activităţi desfăşurate la curs sau la lucrările practice şi prin
analiza datelor astfel obţinute se pot trage unele concluzii importante în
procesul de însuşire activă a disciplinelor specializării biologie .
Conversaţia euristică este o modalitate de investigaţie, pe baza unui schimb de idei între
profesor şi student, prin care aceştia sunt angajaţi să analizeze, să comenteze, să descopere
aspecte noi. Conversaţia euristică presupune momente de incertitudine, căutări, chiar tatonări,
dar şi de selecţie a posibilităţilor, alegerea căilor cu şanse de a se dovedi optime.
Materialele ilustrative, cele mai des folosite, sunt reprezentate de diapozitive (70%), planşe
(65%) şi desene (45%). Filmele ştiinţifice (pe casete si CD) sunt folosite pe scară redusă
(15,78%) (Fig. 3.1.b).
Analizând proporţia în care sunt utilizate metodele de predare putem identifica o serie
de neajunsuri: utilizarea relativ redusă a mijloacelor electronice şi a avantajelor oferite de
informatică în procesul de predare-învăţare, apoi predominanţa unei relaţii univoce profesorstudent, bazată pe transferul de informaţie, metodele activ-participative fiind mai rar utilizate.
Cauzele ce generează această stare de lucruri ţin atât de mentalitatea cadrelor didactice sau de
lipsa de experienţă în transferul eficient de cunoştinţe, dar mai ales de dificultăţi de ordin
financiar care limitează dotarea materială.
Proporţia în care sunt utilizate diferitele metode de predare depinde în mare măsură de
ponderea mare pe care o au lucrările practice de laborator în economia timpului de predare.
Astfel, numărul de ore afectat lucrărilor practice variază între trei ore (10,52%) şi două ore
(63,15%), durată de o oră având doar seminariile (26,31%). Cât despre cursuri, cele mai multe
sunt de două ore (94,73%), doar la câteva (5,26%) durata fiind de trei ore (5,26%) (Fig.3.1.c)
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Fig. 3.1. – Some aspects concerning the teaching methods

12

Trebuie menţionat faptul că, în general, o serie de neajunsuri referitoare la metodele de
predare sunt în mare parte depăşite prin antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare din
cadrul facultăţii, dar mai ales din institutele cu care avem contracte de colaborare.
În majoritatea cazurilor, participarea la diferite contracte sau teme de cercetare are ca
rezultat finalizarea lucrărilor de licenţa, activitatea de cercetare ştiinţifică constituindu-se întro eficientă metodă de predare, poate cea mai buna si mai completa cale de formare a viitorilor
biologi. Ea antrenează şi modelează la studenţi capacitatea de observaţie, de analiză si sinteză,
îi pune în situaţia de a căuta răspunsuri şi soluţii la problemele cu care se confruntă, stimulând
totodată dezvoltarea abilităţilor de muncă independentă şi nu, în ultimul rând, abordarea unor
aspecte concrete îi pune pe studenţi în legătură cu o serie de aspecte practice, de care este
legat succesul absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
În acest sens, datorita ponderii importante a notei la lucrarea de licenţă la media
generală de licenţă şi implicit cea de absolvire, studenţii sunt orientaţi şi stimulaţi să realizeze
lucrări valoroase, în care contribuţia originală să cântărească cel mai greu.
Criteriile de apreciere pe baza cărora se acordă nota la lucrarea de licenţă privesc atât
conţinutul, structura cât şi modul de susţinere al lucrării (Anexa 3.1.), urmărindu-se reliefarea
aspectelor creatoare, originale.
Alegerea temelor de licenţa reflectă orientarea studenţilor spre disciplinele aplicative,
fundamentale pentru înţelegerea biologiei, importante în acelaşi timp pentru obţinerea unui
loc de muncă. În perioada 1996-1999 preferinţele studenţilor în selectarea tematicii lucrărilor
de licenţă s-au focalizat in special pe Ecologie, Microbiologie, Fiziologie vegetală, Zoologie
(fig.3.2.)
În anul 1996, ponderea cea mai mare (32,00%) a au avut-o lucrările pregătite în
domeniul ecologiei, în special ecologie marină, dată fiind poziţia geografică a facultăţii. În
anul următor, Ecologia se menţine pe primul loc, alături de Microbiologie şi Fiziologie
vegetală, în proporţie egală, reprezentând fiecare 17,54%. În anul 1998, studenţii au optat în
majoritate pentru Zoologie, Microbiologie si Fiziologie vegetală, preferinţele lor însumând
pentru aceste discipline 60% din total. Asistăm la o revenire pe poziţia întâi a Ecologie ca
disciplină preferată in 1999, când 34,69% din studenţi au susţinut lucrări pe teme ecologice.
În anul 2000, tematica se diversifică mult axându-se în special pe Microbiologie (20,95%),
Ecologie (17,14%), Zoologie (12,38%) şi Fiziologie vegetală (8,57%) (fig.3.2.)
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Fig. 3.2. – Main subjects of University degree theses in the last five years
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În sondajul efectuat pe baza chestionarelor distribuite cu ocazia examenului de licenţă a
promoţiei 1996-2000, o mare parte din cei chestionaţi (64,70%) consideră că este suficientă
susţinerea lucrării, fără a mai da un examen de verificare a cunoştinţelor. Aproape un sfert din
cei care au răspuns (23,50%) consideră ca cea mai bună modalitate de desfăşurare a
examenului de licenţă teza scrisă şi doar 5,8% vor ca examenul de licenţă să se desfăşoare sub
forma unor probe orale. In anul 2001, absolvenţii optează în proporţie de 27,20% pentru
menţinerea examenului de licenţă în forma actuală, 30,30% consideră ca cea mai buna
modalitate de verificare este examenul oral, iar 12,12% au fost de părere că este utilă doar
susţinerea lucrării de licenţă. A fost exprimată şi părerea ca înaintea susţinerii examenului de
licenţă să existe un program de consultaţii
Dintre formele de evaluare la finele semestrului, predominante sunt colocviile (36,48%)
şi examenele orale (31,57%) comparativ cu modalităţile de evaluare scrisă (21,05%) pe care
le preferă studenţii pentru a fi mai puţin impresionaţi de contactul direct cu profesorul
examinator (Fig. 3.3.).
În ceea ce priveşte notarea la examenele semestriale, există păreri diferite faţă de
ponderea care trebuie acordată notei de la colocviul de lucrare practică care finalizează seria
de şedinţe de lucrări de laborator din respectivul semestru. Aceasta variază la unele discipline
între 2/10 şi 4/10 din nota pentru partea teoretică, iar la altele, subiecte din partea practică sunt
parte integrantă din întrebările ce se pun la examen.

4. Analiza eficienţei planului de învăţământ
În conformitate cu cerinţele reclamate prin însăşi misiunea specializării, planul de
învăţământ asigură, prin conţinutul cursurilor ce sunt prevăzute, un vast volum de informare
ştiinţifică (Anexa 2.1 şi 2.2). Aceste cunoştinţe sunt dezvoltate – punctual sau pe o arie mai
largă – prin aprofundare în cursul activităţii de cercetarea ştiinţifică (numai cât este necesar
pregătirii lucrării de licenţă sau alături de cadre didactice, în programe de cercetare).
4.1. Atitudinea cadrelor didactice şi a studenţilor faţă de planul de învăţământ
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În atenţia conducerii facultăţii a stat şi stă în permanenţă grija pentru conţinutul ştiinţific
al obiectelor ce sunt înscrise în planul de învăţământ, pentru cea mai eficientă aşezare a lor pe
parcursul celor 4 ani de studiu, dar şi pentru impactul pe care disciplinele îl au asupra
studenţilor.
În conformitate cu indicaţiile delegaţiei Consiliului de Evaluare Academică şi
Acreditare (1996), unele discipline din planul de învăţământ au fost extinse pe două semestre
(Anatomia omului, Morfologia şi anatomia plantelor), altele au fost scoase datorită
caracterului redundant al informaţiei conţinute în programa analitică (Biologie generală,
Protecţia mediului: apă aer, sol, Toxicologie), iar altele cu valenţe comune au fost comasate
într-un singur curs (Elemente de geologie generală şi Elemente de paleontologie au devenit
capitole ale cursului de Geologie şi paleontologie).
De asemenea, începând cu promoţia 1997-2001 au fost introduse în planul de
învăţământ al celui de-al doilea ciclu şi discipline opţionale. Acestea au mai ales rolul de a
aprofunda unele aspecte (mai ales cele moderne, de actualitate) din programa analitică a
disciplinelor clasice (Genetică populaţională, Conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii,
Metabolism şi reglare neuro-hormonală, Ihtiologie, etc) sau au scopul de a lărgi aria de
cunoaştere fie prin aspecte pur teoretice (Evoluţionism) sau practice (Imunologie,
Acvacultură)
Conducerea facultăţii a fost permanent preocupată de actualizarea şi modernizarea ariei
curriculare prin alinierea acesteia la nivelul planurilor de învăţământ din alte universităţi din
ţară si străinătate (Brest, Nice, Valencia), fără a neglija însă opinia studenţilor, respectiv cea a
absolvenţilor (cu care a menţinut o permanentă legătură profesională şi afectivă) referitoare la
planul de învăţământ, la modul de realizare al actului didactic la unele discipline. Începând cu
anul 2000, când în facultatea noastră s-au conturat preocupări de asigurarea calităţii
învăţământului, la unele discipline, cadrele didactice au consimţit să colaboreze şi au redactat
pentru studenţi chestionare mai simple (referitoare doar la obiectul respectiv de studiu)
(Anexa 4.1.1) sau mai complexe, având în vedere diverse probleme şcolare, etice şi sociale
(Anexa 4.1.2), iar absolvenţii promoţiilor 1996-2000 şi 1997-2001,
imediat după susţinerea examenului de licenţă au primit chestionare ample (Anexa 4.1.3). În
aceeaşi ordine de idei, în vara acestui an, colectivul de prodecani ai Universităţii a elaborat un
chestionar pentru cadre didactice (Anexa 4.1.4), în Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, acestea
fiind distribuite doar pentru cadrele didactice ale specializării Biologie.
Cadrele didactice care au răspuns la chestionar apreciază în proporţie de 100 % că
programa analitică a disciplinei de care sunt legaţi fie ca titular de curs, sau asigurând
realizarea lucrărilor practice de laborator conţine obiective realiste ce răspund misiunii
specializării. In realizarea obiectivelor specifice s-au constatat mai multe dificultăţi legate în
special de dotarea materială insuficientă (48,15%), urmată de acordarea unui număr
insuficient de ore pentru efectuarea lucrărilor practice (25,90%), la care se adaugă fond de
carte insuficient (25,90%). Se apreciază (29,63%) că disciplina în care sunt implicaţi este
compatibilă cu cerinţele ECTS. În proporţie de 22,22% cadrele didactice consideră că planul
de învăţământ este prea încărcat sugerând o punere de acord în ceea ce priveşte planul în
ansamblu dar şi programele analitice ale disciplinelor, cu cele din Universităţile ţărilor din
bazinul Mării Negre. 14,81% din cadrele didactice îşi propun să publice în cel mai scurt timp
cursul şi 11,11% consideră un punct slab al activităţii didactice legate de specializarea
Biologie lipsa unui centru de cercetare. Reflectând asupra „punctelor tari” şi „punctelor slabe”
prezentate de disciplina în care sunt implicate, cadrele didactice propun măsuri pentru
formarea unui colectiv dedicat disciplinei, cum ar fi formarea şi pregătirea preparatorilor şi
asistenţilor ( 7,41%), implicarea studenţilor în activitatea de cercetare (18,51%). Se fac de
asemenea propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii prestaţiei didactice la disciplină relevând
importanţa creşterii ponderii practicii pe teren (14,81%).
Din analiza răspunsurilor la chestionare completate de un număr de 34 de absolvenţi din
promoţiile anterioare, de 17 absolvenţi ai promoţiei 1986-2000 (41,46%), de 27 absolvenţi ai
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promoţiei 1987-2001 (81,81 %), de 56 studenţi din anul I promoţia 2000-2004 (53,33%) şi de
61 studenţi din anul II (promoţia 1999-2003 (66,30%), s-au putut desprinde următoarele
informaţii, sugestii şi păreri:
• Sunt necesare mai multe ore de lucru practic la calculator în cadrul orelor de la
disciplinele Matematică cu aplicaţii în biologie şi Tehnici de calcul; să se
cunoască şi însuşească operaţiile simple pe calculator (14,20% - 88,23 %);
• Discipline cum ar fi Inginerie genetică, Genetica populaţională, Genetica umană
să fie opţionale, lucrătorii în învăţământ neavând nevoie de cunoştinţele dobândite
la aceste discipline pentru a-şi desfăşura în bune condiţii activitatea (23,52%
respectiv 10,7 %);
• Să fie introdus un curs de Parazitologie (58,82 %);
• Să fie introdus un curs opţional de preparare şi naturalizare a materialului biologic
(64,70 %);
• Cursul de Evoluţionism să fie inclus între disciplinele ce se predau în ani mari,
pentru ca studenţii să dispună de fundamentul ştiinţific necesar (35,29%);
• Cursul Biologia Mării Negre şi Hidrobiologia să fie mutate din anul IV în ani mai
mici, pentru ca studenţii să poată să-şi ia lucrări de licenţa din acest domeniu, ori
să participe la proiecte de cercetare, având şi cunoştinţele necesare (35,29 %);
• Să fie alocate mai multe ore pentru practica de teren, să fie inclus în planul de
învăţământ o perioadă de stagiu şi la finele anului III, pentru colectarea şi
prelucrarea materialului pentru lucrarea de licenţă (47,05 %) şi în aceeaşi ordine
de idei, să se facă practică în unităţi unde se face cercetare biologică în Constanţa
(Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare „Grigore Antipa” Constanţa,
GeoEcoMar, Direcţia de sănătate publică etc ), pentru a se familiariza studenţii cu
disciplina şi rigorile activităţii de cercetare ştiinţifică (17,64 %)
• Să fie descongestionat orarul (34,70%-64,70%), fără pauze între timpul afectat
cursurilor şi lucrărilor practice ( 21,70%), cu reducerea numărului de ore de
predare în favoarea timpului de studiu individual ( 41,10 %), absolvenţii apreciind
că orarul anului III este cel mai încărcat (39,10%), urmat de cel al anului IV
(34,7%);
• Programa analitică a cursurilor să fie afişată împreună cu bibliografia obligatorie (
35,00-60 %), sugerându-se ca la cursurile cu pondere mare a noţiunilor de
morfologie externă şi anatomie, pe baza bibliografiei conspectate în prealabil de
către studenţi, să se tragă doar concluziile definitorii pentru grupul de organisme
studiat (48,50 %);
• Să fie redactate cât mai multe suporturi de curs (25,60% - 75,4%);
• Modul de prezentare a informaţiei ştiinţifice la cursurile Anatomia omului (17,64
%), Biofizică (17,8 % - 23,53 %), Toxicologie (7,10%) a fost greoi, cu o pondere
neadecvată a capitolelor, iar la limbi străine, în special Limba engleză volumul de
cunoştinţe predat a fost insuficient (11,48%);
• Să fie înfiinţate cercuri ştiinţifice studenţeşti (21,14% - 42,62%).
În parte, aceste opinii au coincis cu indicaţiile comisiei de evaluare şi au fost rezolvate
deja pe parcurs, după ce absolvenţii ce au răspuns la chestionare şi-au luat examenul de
licenţă (spre exemplu scoaterea din planul de învăţământ a unor discipline, trecerea altora ca
opţionale). In cazul obiectului Anatomia omului, începând cu anul universitar 2000-2001
aceasta este predată de cadre didactice de la Facultatea de Medicină, utilizând baza materială
aferentă disciplinei din dotarea respectivei facultăţii iar pentru disciplina Tehnici de calcul
începând cu anul universitar 2001-2002 se va schimba cadrul didactic de predare, programa
analitică fiind modificată în conformitate cu exigenţele disciplinelor ecologice din planul de
învăţământ situate în aval. Celelalte sugestii şi observaţii vor fi analizate de conducerea
facultăţii spre a se rezolva în cel mai scurt timp.
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4.2. Eficienţa planului de învăţământ prin prisma ratei succesului studenţilor şi
absolvenţilor
Întrucât prezentul raport se redactează înainte de încheierea anului universitar 20002001 (sesiunea de toamnă nu a avut loc) nu se pot lua în discuţie decât promoţiile 1996-2000
şi 1997-2001 pentru care se analizează rata succesului la finele ciclului I si al celui de-al
doilea, iar pentru promoţia 1998-2002, doar rezultatele ciclului I..
Pentru toate cele trei serii admiterea s-a făcut pe bază de examen. Cele mai bune rezultate au
fost realizate de promoţia 1998-2002, la care au lipsit medii sub 7,00, iar cele peste 8,00 au
avut o pondere de 80,00%, din care 14% medii peste 9,00. Cele mai slabe performanţe au fost
înregistrate la promoţia 1996-2000, la care deşi s-au obţinut în proporţie de 7,50% medii peste
9,00, ponderea celor mai mari de 8,00 a fost abia de 35,00%, în rest medii cuprinse între 7,00
şi 8,00 (27,50%) şi într-un procent mare (37,50%) medii între 6,37 şi 7,00. În cazul promoţiei
1997-2001, media cea mai mare la admitere a fost abia de 8,89, iar ponderea mediilor peste
7,00 a fost de 85,00%. (fig 4.1).
Comparând cele trei promoţii luate în studiu, la sfârşitul primului ciclu, se constată o
scădere a performanţelor de la prima spre ultima, paradoxal seria 1998-2002, cu rezultatele
cele mai bune la admitere, realizează doar o medie generală (după primii doi ani de studiu) de
7,57 (ds = 0,79)(cu 8,51% medii peste 9, 00 şi 19,5% medii sub 7,00), iar seria 1996-2000 se
află pe primul loc întrucât a realizat o medie generală de 8,14 (ds = 0,70) (de 1,8 ori mai
multe medii peste 9,00, respectiv de 6,6 ori mai puţine medii sub 7,00) (fig 4.1, tabelul 4.1).
Continuând comparaţia, la încheierea perioadei de studiu, pe primul loc se situează tot
promoţia 1996-2000, obţinând în proporţie de 24,24% medii de absolvire a facultăţii peste
9,00, respectiv 69,69% medii peste 8,00. La absolvirea promoţiei următoare, ponderea
mediilor peste 9,00 s-a redus la jumătate, iar cea a mediilor finale între 7,00 şi 8,00 a crescut
de 1,4 ori (fig 4.1.). La sfârşitul celui de-al doilea ciclu, media generală a ultimilor doi
ani de studiu a fost de 7,73 (ds = 0,94) pentru promoţia 1996-2000, respectiv 7,83 (ds = 0,89)
pentru ultima (tabelul 4.1 şi 4.2).
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Fig. 4.1. - Comparative global situation of the success rates (1996 – 2000)
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Table 4.1.

Success rates in the propaedeutic phase of the group of graduates from 1996-2000, 1997-2001 and 1998-2002
Graduates from 1996-2000
Graduates from 1997-2001
Graduates from 1998-2002
No. of absences

0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
14-16
17-19
20-25
26-30

No. of
failed
exams
0
1
2
3
4
5
6
7
8 - 11

No. of graduates

3 – (9,34 %)
4 – (15,62 %)
7 - (21,88 %)
6 – (18,75 %)
7 – (21,88 %)
3 – (9,34 %)
1 – (3,12 %)
1 – (3,12 %)
0
0
0
0

No. of graduates

Average marks

8,25 – 9,08
8,36 – 9,64
7,01 – 9,19
7,46 – 7,97
6,86 – 8,74
7,44 – 8,58
8,75
8,75
-

Average marks

8 – (25,00 %)
7 – (21,88 %)
5 – (15,62 %)
4 – (15,62 %)
5 – (15,62 %)
2 – (6,25 %)

7,72 –9,64
7,40 – 8,75
7,63 – 9,15
6,86 – 8,58
7,20 – 8,58
7,01 - 7,46

1 – (3,12 %)
TOTAL No of
graduates
32

7,81
Average of
marks
8,14 (ds = 0,70)

No. of absences

No. of graduates

0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
14-16
17-19
20-25
26-30

7 – (21,21 %)
7 – (21,21 %)
7 – (21,21 %)
3 – (9,09 %)
1 – (3,03 %)
2 – (6,06 %)
3 – (9,09 %)
1 – (3,03 %)
0
1 – (3,03 %)
0
0

No. of
failed
exams
0
1
2
3
4
5
6
7
8 - 11

No. of graduates

Average marks

7,82 – 9,51
6,87 – 8,97
7,13 – 8,81
6,96 – 8,39
7,22
6,25 - 7,56
6,81 – 7,74
6,50
6,64
-

Average marks

10 – (30,30 %)
7 – (21,21 %)
8 – (24,24 %)
1 – (3,03 %)
1 – (3,03 %)
3 – (9,09 %)

7,84 – 9,51
7,22 – 8,10
6,65 – 7,82
6,81
7,22
6,5 –6,89

1 – (3,03 %)
TOTAL No of
graduates
33

8,39
Average of
marks
7,81 (ds = 0,83)
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No. of absences

0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
14-16
17-19
20-25
26-30

No. of
failed
exams
0
1
2
3
4
5
6
7
8 - 11

No. of graduates

0
15 – (31,91 %)
8 – (17,02 %)
10 – (21,28 %)
8 – (17,02 %)
3 – (6,38 %)
2 – (4,26 %)
0
0
1 – (2,13 %)
0
0

Average marks

7,06 – 9,03
7,01 – 8,19
7,06 – 8,53
6,10 – 7,56
6,20 – 7,03
6,57 – 7,47
7,00
-

No. of graduates

Average marks

11 – (23,40 %)
5 – (10,64 %)
7 – (14,89 %)
9 – (19,14 %)
6 – (12,77 %)
3 – (6,38 %)
3 – (6,38 %)
2 – (4,26 %)
1 – (2,13 %)
TOTAL No of
graduates
47

6,50 – 9,03
7,66 – 8,19
7,40 – 8,40
6,57 – 7,90
6,53 – 8,09
6,10 – 7,09
7,06 – 7,55
6,20 – 6,71
6,36
Average of
marks
7,57 (ds = 0,79)

Table 4.2.

Success rates in the post- propaedeutic phase of the group of graduates from 1996-2000, 1997-2001 and 1998-2002
Graduates from 1996-2000
Graduates from 1997-2001
Graduates from 1998-2002
No. of
absences
0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
14-16
17-19
20-25
26-30

No. of
absences
0
1
2
3
4
5
6
7
8 - 11

No. of
graduates
0
6 – (14,63 %)
3 – (7,32 %)
0
4 – (9,75 %)
4 – (9,75 %)
5 – (12,20 %)
3 – (7,32 %)
1 – (2,45 %)
4 – (9,75 %)
5 – (12,20 %)
6 – (14,63 %)
No. of
graduates
9 – (21,93 %)
3 – (7,32 %)
5 – (12,20 %)
7 – (17,07 %)
5 – (12,20 %)
2 – (4,88 %)
4 – (9,75 %)
2 – (4,88 %)
4 – (9,75 %)
TOTAL No of
graduates
41

Average
marks
8,24 – 9,77
8,57 – 9,68
6,52 – 9,16
6,32 – 9,16
6,87 – 7,62
6,94 – 7,24
8,08
6,99 – 7,65
6,83 – 8,28
6,31 – 8,77

Average
marks
7,68 – 9,77
8,64 – 9,68
6,85 – 8,67
6,96 – 8,18
6,52 – 7,74
6,99 – 7,10
6,31 – 7,74
7,22 – 7,24
6,32 – 6,94
Average of
marks
7,73 (ds = 0,94)

No. of
absences

No. of
graduates

0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
14-16
17-19
20-25
26-30

No. of
absences
0
1
2
3
4
5
6
7
8 - 11

3 – (8,57 %)
6 – (17,14 %)
7 – (20,00 %)
3 – (8,57 %)
6 – (17,14 %)
2 – (5,71 %)
4 – (11,43 %)
1 – (2,85 %)
0
1 – (2,85 %)
2 – (5,71 %)
0
No. of
graduates
8 – (22,86 %)
6 – (17,14 %)
7 – (20,00 %)
4 – (11,43 %)
3 – (8,57 %)
4 – (11,43 %)
3 – ( 8,57 %)
0
0
TOTAL No of
graduates
35

21

Average
marks
7,98 – 9,016,92 – 9,16
6,91 – 9,30
6,70 – 8,45
6,75 – 8,33
6,28 – 7,94
7,03 – 8,47
6,58
6,32
6,95 – 7,12
-

Average
marks
8,33 – 9,28
7,81 – 9,30
7,03 – 8,02
6,70 – 7,96
6,28 – 6,71
6,32 – 7,72
6,92 – 7,10
Average of
marks
7,83 (ds = 0,89)

No. of
absences

No. of
graduates

Average
marks

No. of
graduates

Average
marks

0
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
14-16
17-19
20-25
26-30

No. of
absences
0
1
2
3
4
5
6
7
8 - 11

TOTAL No of
graduates

Average of
marks

Rata succesului depinde de mai mulţi factori ce pot fi grupaţi în două categorii: factori
ce depind de modul în care s-a desfăşurat procesul de învăţământ (condiţionat de
particularităţile planului de învăţământ şi de calitatea prestaţiei didactice) şi factori ce depind
de studenţi. În această categorie intră, pe lângă nivelul de pregătire la intrare în facultate, şi
gradul de seriozitate cu care au abordat studiul în cursul anilor, exprimat prin numărul de
absenţe la examene, de numărul de examene nepromovate, raportate bineînţeles la notele
obţinute.
Astfel, analizând pe de o parte corelaţia dintre numărul de absenţe realizat de studenţi,
respectiv numărul de examene nepromovate şi media obţinută de aceştia la sfârşitul unui ciclu
universitar, se constată, în mod firesc, o strânsă corelaţie negativă (corr = - 0,41 şi corr = 0,81) (fig.4.2, 4.3 şi 4.4). Trebuie subliniat că unii studenţi lipsesc de la examene din dorinţa
de a le promova cu note mari (tabelul 4.1 şi 4.2). În timpul primului ciclu se constată o
accentuare a fenomenului de absenteism de la seria 1996-2000 la următoarea (1997-2001),
numărul studenţilor cu mai mult de 10 absenţe triplându-se. Creşte de asemenea numărul de
absenţe la unele obiecte de studiu (Chimie generală, Biochimie, Zoologia vertebratelor):
SEMESTRUL I
Disciplina
SN BL1C1
SN BL1B1
SN BL1Z1
SN BL2C2
SN BL2B2
SN BL2Z2
SN BL2A2
SN BL3Z4
SN BL3E1
SNBL3MG
SNBL3GN1

1996-2000
8
4
29
7
*
194
-

1997-2001
20
7
6
28
22
22
6
64
12
3
2

SEMESTRUL II
1998-2002
13
5
1
11
44
14
1
2
3
4
2

Disciplina
SN BL1C1
SN BL1B1
SN BL1Z1
SN BL2C2
SN BL2B2
SN BL2Z2
SN BL2A2
SN BL3Z4
SN BL3E1
SNBL3MG
SNBL3GN1

1996-2000
4
26
34
41
15
*
214
33
57
54

1997-2001
6
26
30
24
11
2
74
16
54
7

1998-2002
1
17
8
33
11
53
3
3
3
3

În ceea ce priveşte situaţia examenelor, se constată, corelat cu reducerea numărului de
absenţe la formele de evaluare a cunoştinţelor şi o creştere a numărului studenţilor fără
examene nepromovate de la o promoţie la alta, începând cu promoţia 1996-2000 şi terminând
cu 1998-2002. (tabelele 4.1. şi 4.2., fig 4.2., 4.3. şi 4.4.).
Se poate constata însă o sporire a numărului de discipline la care se înregistrează examene
nepromovate:
Anul de studiu
I
II
III
IV

Promoţia 1996-2000
3
6
9
4

Promoţia 1997-2001
7
7
9
4
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Promoţia 1998-2002
5
5
-

Propaedeutic years
corr = -0,41

no. abs./ I
av. marks/ I

31

29

27

25

23

11

21

0
19

0
17

2

15

4
2
13

4

9

6

8
6

7

10

5

8

3

10

14
12

1

16

14

10

12

8

10
8

6

6

4

corr = -0,41
failed ex./ I
av. marks/ I

4
2

2
31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0
1

0

Postpropaedeutic years
35

10

30

8

25
20

6

15

4

corr = -0,51
no. abs./ II
av. marks/ II

10
2

5
41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0
1

0

12

10

10

8

8

6

failed ex./ II

4

av. marks/ II

6
4

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

0
7

0
5

2
3

2
1

corr = -0,73

Fig. 4.2. – Correlation between the number of absences, respective
between the number of failed exams and the average marks for 19962000 period
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Propaedeutic years
10

20

8

15

6
10
4
5

corr = -0,65

no. abs./ I
av. marks/ I

2

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0
1

0

7

10

6

8

5
4

6

3

4

corr = -0,64
failed ex./ I
av. marks/ I

2
2

1
33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0
1

0

Postpropaedeutic years
30

10

25

8

20

6

15
4

10

no. abs./ II
av. marks/ II

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

0
5

0
3

2

1

5

corr = -0,53

7

10

6

8

5
4

6

3

4

corr = -0,79
failed ex./ II
av. marks/ II

2
2

1
35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0
1

0

Fig. 4.3. – Correlation between the number of absences, respective between
the number of failed exams and the average marks for 1997-2001 period
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Propaedeutic years
20

10
8

15

6

no. abs./ I

4

av. marks/ I

10
5

corr = -0,64

2

47

45

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0
1

0

corr = -0,7

47

45

43

41

39

37

35

33

31

29

27

0
25

0
23

2
21

2
19

av. marks/ I

17

4

15

4

13

failed ex./ I

11

6

9

6

7

8

5

8

3

10

1

10

Fig. 4.4. – Correlation between the number of absences, respective between
the number of failed exams and the average marks for 1998-2002 period
Comparând la nivelul promoţiilor situaţia de la sfârşitul primului ciclu cu cea de la
finele facultăţii se poate constata că pe parcursul celui de-al doilea ciclu situaţia în general nu
se îmbunătăţeşte. Ponderea studenţilor cu un număr mare de absenţe şi de examene
nepromovate este mai mare ca în ciclul pregătitor, situaţie determinată şi de faptul că anul III
este cel mai dificil, datorită condensării unor discipline cu grad mare de dificultate şi care
reclamă un efort intelectual mai susţinut din partea studenţilor (tabelele 4.1., 4.2, fig 4.2., 4.3.
şi 4.4.)
Din această cauză, începând cu anul III se constată fluctuaţii mari de studenţi, celor existenţi
la finele ciclului I adăugându-li-se aşa numiţii „studenţi cu prelungire cu taxă” care, în
conformitate cu regulamentul de credite transferabile au posibilitatea de a reface acele
discipline pe care nu le-au promovat.
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An de
studiu

Înscrişi la
începutul
anului
universitar

Transferat
în cursul
anului
universitar

I
II
III
IV

43
40
32
44

1

Scos din
efectiv cu
prelungire de
şcolarizare
Promoţia 1996-2000
3
14
2

Adăugat la
efectiv cu
prelungire de
şcolarizare

Rămaşi la
sfârşitul anului
universitar

6
12
-

40
32
44
41

5
2

1
9
-

40
35
42
33

2
-

2
-

53
47
-

Exmatriculat în
cursul anului
universitar

Promoţia 1997-2001
I
II
III
IV

45
40
35
42

-

I
II
III
IV

58
53
-

3
-

5
1
2
7
Promoţia 1998-2002
5
3
-

În urma prezentei analize s-a constatat că studenţii care au peste 16 absenţe la examene în
cursul unui ciclu, deoarece nu pot promova examenele, intră în categoria celor care, pe baza
unei taxe de şcolarizare, repetă anul pentru a reface doar disciplina/disciplinele în cauză, ori
toate disciplinele anului respectiv.
4.3. Preocupări de creştere ale eficienţei în realizarea planului de învăţământ
Rata succesului studenţilor/absolvenţilor redă cu precizie eficienţa procesului de
învăţământ care are drept scop pregătirea absolvenţilor în conformitate cu obiectivele
specializării Biologie.
Analizând practic în fiecare an aspectele mai sus discutate, conducerea facultăţii a
intervenit pe două căi: prin discuţii cu titularii de disciplină la care s-au înregistrat cele mai
multe absenţe, spre a schimba stilul de examinare. Astfel s-a renunţat la examenul oral şi s-a
procedat la cel scris, studenţii fiind de acord cu acest mod de verificare. Din analiza
chestionarelor completate de absolvenţii promoţiilor 1996-2000 şi 1997-2001 reiese că de fapt
examenele scrise sunt cele preferate (88,20% respectiv 50,00%).
Cea de-a doua cale a fost cu ajutorul „responsabililor de an ” – cadre didactice mai
tinere, care au lucrări de laborator, deci petrec un timp mai îndelungat alături de studenţi, şi
care au sarcina de a îndruma studenţii anului respectiv, de a le facilita rezolvarea unor
probleme sociale etc. Efectul muncii acestora s-a făcut simţit începând cu promoţia 19982000.
În chestionarele date spre completare absolvenţilor promoţiilor 1996-2000 şi 19972001, la întrebarea „Care sunt greşelile pe care le-aţi făcut în timpul studenţiei ?“ 28,50%
respectiv 32,20% din absolvenţi consideră cauza principală a insuccesului ne prezentarea la
examen, urmată de faptul că nu au învăţat sistematic, în cursul semestrelor, (7,10% respectiv
22,60%), iar studenţii anului II din promoţia 1999-2003 susţin în proporţie de 75,40% drept
cauză a insucceselor faptul că învaţă doar în sesiune.
Absolvenţii celor două promoţii analizate menţionează cursul Fiziologia animală
comparată ca fiind cel mai greu (76,50% respectiv 55,90%) datorită volumului foarte mare de
informaţie ştiinţifică, recunoscând însă calităţile deosebite ale cadrului de predare (16,30%
respectiv 7,20%).
Cadrele didactice consideră reducerea numărului de studenţi într-o grupă de lucru ca pe
o posibilă metodă de îmbunătăţire a procesului de învăţământ.( 14,81%).
În urma coroborării datelor ce se desprind in prezentul raport cu condiţiile şi
posibilităţile materiale existente, conducerea facultăţii aprobă următoarele măsuri de
26

îmbunătăţire ale planului de învăţământ propuse de colectivul responsabil de asigurarea
calităţii:
• diversificarea metodelor de îndrumare a studenţilor;
• organizarea unui centru Internet în cadrul Bibliotecii universitare la care studenţii
să aibă acces liber;
• preocuparea pentru îmbunătăţirea prestaţiei didactice la disciplinele Matematică
cu aplicaţii în biologie şi Tehnici de calcul astfel încât studenţii să ştie să
folosească calculatorul, cât şi în ceea ce priveşte predarea limbilor străine (în
special engleza);
• sprijinirea cadrelor didactice spre a redacta suporturi de curs.

Concluzii:
Prezentul capitol, după o prezentare a planului de învăţământ, conţine trei subcapitole
referitoare la atitudinea cadrelor didactice şi a studenţilor faţă de planul de învăţământ, la
analiza eficienţei planului de învăţământ prin prisma ratei succesului studenţilor şi
absolvenţilor şi la strategiile de creştere ale eficienţei planului de învăţământ. Pot fi trase
următoarele concluzii:
• Prin conţinutul său, planul de învăţământ la specializarea Biologie asigură
volumul necesar de informaţie ştiinţifică în vederea edificării unei baze solide
de cunoştinţe pentru studenţi/absolvenţi, dar şi pentru dezvoltarea atitudinii şi
aptitudinilor definitorii pentru un biolog, ultimele fiind realizate în mare
măsură şi prin metodele utilizate de cadrele didactice.
• Disciplinele legate de pregătirea metodico-pedagogică sunt asigurate de
specialiştii Departamentului de Psihologie şi de pregătire a cadrelor didactice şi
până în anul 2000 au fost incluse în planul de învăţământ al specializării, având
atribuite credite, dar beneficiind de un statut aparte (facultative);
• Ca urmare a sugestiilor primite din partea forurilor competente şi ţinând cont
de observaţii critice ale unor absolvenţi, în perioada 1996-2001 au fost
introduse discipline opţionale şi facultative în anii III şi IV, (începând cu
1997), dar au fost operate şi alte modificări în planul de învăţământ, în sensul
scoaterii obiectelor cu conţinut ştiinţific redundant, a redistribuirii disciplinelor
în orarul celor patru ani de studiu ori a găsirii unui mod atractiv şi adecvat de
predare al unor discipline;
• Completarea chestionarelor de către cadrele didactice a avut un efect benefic,
stimulator în sensul conştientizării necesităţii de a se implica mai profund în
problemele specializării în general şi ale disciplinei în special.
• Analiza ratei succesului se face pentru trei promoţii:1986-2000, 1987-2001 şi
1998-2002, pentru toate admiterea fiind făcută pe bază de examen, cele mai
bune rezultate fiind obţinute de promoţia 1998-2002 cu medii peste 8,00 în
proporţie de 80,00%, cele mai slabe fiind realizate de promoţia 1996-2000 cu
de 2,2 ori mai puţine medii peste 8, respectiv cu un procent mare (37,50%)
medii între 6,37 şi 7,00;
• Le sfârşitul primul ciclu, promoţia 1996-2000 obţine cele mai bune rezultate,
pe ultimul loc situându-se promoţia 1998-2002
• Analizând pe de o parte corelaţia dintre numărul de absenţe realizat de studenţi,
respectiv numărul de examene nepromovate şi media obţinută de aceştia la
sfârşitul unui ciclu universitar, se constată o corelaţie negativă accentuată
(numărului mare de absenţe îi corespunde o medie de absolvire scăzută, deşi
unii studenţi lipsesc de la examene din dorinţa de a le promova cu note mari);
• În timpul primului ciclu se constată o creştere a numărului de absenţe de la
seria 1996-2000 la următoarea (1997-2001), numărul studenţilor cu mai mult
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de 10 absenţe se triplează şi creşte totodată şi numărul de absenţe la unele
obiecte de studiu (Chimie generală, Biochimie, Zoologia vertebratelor);
• Comparând la nivelul fiecărei promoţii în parte situaţia de la sfârşitul primului
ciclu cu cea de la finele facultăţii, situaţia în general nu se îmbunătăţeşte,
ponderea studenţilor cu un număr mare de absenţe şi de examene nepromovate
fiind mai mare ca în ciclul pregătitor;
• Pentru a remedia situaţia observată şi până acum, conducerea facultăţii a
intervenit pe două căi: prin discuţii cu titularii de disciplină la care s-au
înregistrat cele mai multe absenţe, spre a introduce examenul scris, formă de
evaluare agreată de studenţi, cea de-a doua cale a fost cu ajutorul
„responsabililor de an ” – cadre didactice mai tinere, care au lucrări de
laborator, deci petrec un timp mai îndelungat alături de studenţi, şi care au
sarcina de a îndruma studenţii anului respectiv, de a le facilita rezolvarea unor
probleme sociale etc.
• Se propun unele măsuri menite să îmbunătăţească situaţia….. cum ar fi:
diversificarea metodelor de îndrumare a studenţilor, organizarea unui centru
Internet în cadrul Bibliotecii universitare la care studenţii să aibă acces liber,
preocuparea pentru îmbunătăţirea prestaţiei didactice la disciplinele
Matematică cu aplicaţii în biologie şi Tehnici de calcul astfel încât studenţii să
ştie să folosească calculatorul, cât şi în ceea ce priveşte predarea limbilor
străine (în special engleza) cât şi sprijinirea cadrelor didactice spre a redacta
suporturi de curs.

5. Analiza procesului de admitere
Procesului de admitere i se acordă în facultatea noastră o atenţie deosebită, căci calitatea
concurenţilor este o garanţie pentru desfăşurarea cu succes a procesului de învăţământ.
Cerinţele pentru concursul de admitere la specializarea Biologie a Facultăţii de Ştiinţe
ale Naturii (extras din regulamentul de admitere anexa 5.1.) sunt diferite pe parcursul
perioadei 1996 – 2000, datorită schimbărilor ce au intervenit în modul de examinare, pe bază
de probe scrise sau pe bază de concurs de dosare.
Astfel, în anul 1996 concursul de admitere a luat în considerare şi candidaţi pentru
specializarea ecologie şi protecţia mediului, desfăşurându-se pe bază de probe scrise (trei
probe) la următoarele discipline:
- Biologie clasa a XI-a sau Algebră şi Elemente de Analiză;
- Biologie clasa a XII-a;
- Chimie organică.
urmând ca separarea pe specializări să se facă în funcţie de opţiuni şi medie.
În anii 1997 - 1999 concursul de admitere s-a desfăşurat respectând acelaşi cadru
general, doar că a fost redus numărul de probe scrise (doar două probe de examen) la
următoarele discipline:
- Biologie clasa a XI-a sau Biologie clasa a XII-a;
- Chimie organică sau Algebră şi Elemente de Analiză.
Concursul de admitere, în ultimii doi ani (2000 - 2001), s-a desfăşurat fără probe scrise,
constând din analiza dosarelor candidaţilor. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a
mediilor generale de concurs obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri rămase
disponibile pentru fiecare specializare şi forma de învăţământ. (anexa 5.1.)
Calcularea mediei generale de admitere (MGA), pentru specializarea biologie se obţine astfel:
MGA = 0,30 MGBio + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde:
MGBio – media mediilor anuale din liceu la disciplina Biologie
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MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat.
Media minimă de admitere este şi în aceste noi condiţii 5,00 (cinci). În cazul
concursului de dosare, dacă sunt candidaţi cu medii egale cu cea a ultimului loc repartizat, se
apelează la criterii de departajare stabilite prin metodologia proprie (anexa 5.1.).
Numărul de candidaţi la examenul de admitere la specializarea Biologie a Facultăţii de
Ştiinţe ale Naturii a variat mai ales în funcţie de numărul absolvenţilor de liceu şi în mai mică
măsură determinat de cererea pieţei de muncă. Un factor hotărâtor în alegerea acestei
specializări a constituit-o pasiunea, interesul candidaţilor pentru această specializare.
Astfel, numărul candidaţilor până în anul 2000, a oscilat între 145 în 1996 şi 394 în
1998, fără a putea afirma că a existat o creştere constantă în intervalul de referinţă, căci după
1998 s-a constatat o scădere a cifrei concurenţilor la examenul de admitere de 1,6 ori. În anul
2000, când admiterea s-a făcut prin concurs de dosare, evitându-se emoţiile fireşti unui
examen, numărul candidaţilor a sporit de 2,2 ori. Trebuie specificat că cei 561 de candidaţi au
optat atât pentru specializarea Biologie cât şi pentru Ecologie şi protecţia mediului pentru a-şi
mări şansele de admitere.
Dată fiind exigenţa la examen, pe de o parte, şi valoarea candidaţilor ce au optat pentru
specializarea biologie în anul 2000, numărul studenţilor admişi a fost cu mult mai mic decât al
candidaţilor (de 7,5 ori),
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Anul

Nr. total candidaţi

Nr. candidaţi admişi

% candidaţi admişi

1996
1997
1998
1999
2000

145
281
394
253
561

40
41
52
66
74

27,58
14,59
13,19
26,08
13,19

Sex-ratio-ul candidaţilor admişi la specializarea Biologie prezintă aceleaşi valori
procentuale pe parcursul perioadei urmărite, în sensul ca numărul concurentelor este mult mai
mare decât cel al concurenţilor:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Anul

Sex feminin

Sex masculin

Total candidaţi

1996
1997
1998
1999
2000

32 (80%)
37 (90,24%)
43 (82,69%)
60 (90,90%)
66 (89,18%)

8 (20%)
4 (9,76%)
9 (17,31)
6 (9,10%)
8 (10,82%)

40
41
52
66
74

Analizând participarea pe sexe la concursul de admitere la Biologie, în perioada celor
cinci ani luaţi în studiu, se poate constata faptul că în anii 1996 şi 1998 există o creştere a
numărului de candidaţi de sex masculin. Participarea mai largă la concursul de admitere la
această specializare a fetelor este explicabilă prin posibilităţile ulterioare de angajare a
acestora mai ales în domeniile învăţământului şi sănătăţii.
Analiza liceelor de provenienţă a candidaţilor la concursul de admitere s-a făcut numai
începând cu anul 2000. Urmărind participarea candidaţilor din diferite licee sau grupuri
şcolare s-a constatat o largă participare a absolvenţilor de liceu din oraşul Constanţa (35,5%),
20,20% din liceele sau grupuri şcolare din Judeţul Constanţa, iar restul - 44,22% din diferite
oraşe răspândite pe întreaga suprafaţă a ţării (Vaslui, Ploieşti, Bârlad, Buzău, Tecuci, Călăraşi,
Galaţi, Craiova, Turnu Măgurele, Miercurea Ciuc, Alexandria, Brăila, etc.):
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Licee sau
Gr. şcolare
%
candidaţilor

Constanţa

Localităţi din jud. Constanţa

Localităţi din ţară

35,50%

20,20%

44,22%

Din eşantionul reprezentativ ales reiese că din liceele reprezentative ale oraşului
Constanţa s-au prezentat relativ numeroşi candidaţi, după cum urmează: Lic. Decebal
(21,42%), Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân (5,71%), Lic. Ovidius (4,2%), Lic. G.
Călinescu (2,80%), Lic. Traian (14,28%), Lic. M. Eminescu (12,85 %), Colegiul C-tin
Brătescu (1,42%), Lic. Economic (10,00 %).
Analizând mediile de la admitere la concursul din anul 1996, media maximă a fost 9,06 iar
minima de 6,37. Pe grupe de valori, medii peste 9 au obţinut 7,50% din candidaţii declaraţi
admişi, medii între 8 şi 9, 27,50% din concurenţi, medii între 7 şi 8, 27, 50% iar medii intre
6,37 şi 7 au obţinut 37,50% din participanţii la concurs, ceea ce reliefează nivelul de pregătire
relativ scăzut al acestora.(fig. 5.1.)
Această evoluţie se menţine şi în anii următori, în anul 1997, media maximă de admitere a
fost sub 9, adică 8,89, iar ultima medie a fost 6,77. Numărul de candidaţi care au obţinut
medii între 8 şi 8,89 reprezintă 20,00% din total, cei cu medii cuprinse între 7 şi 8 reprezintă
65,00% iar cei cu medii cuprinse între 6,77 şi 7 constituie 15,00% .(fig. 5.1.)
În anul 1998, când numărul de candidaţi la admitere a atins cea mai mare valoare, se
poate constata şi o creştere semnificativă a numărului de candidaţi care au obţinut medii peste
9, concurenţa în acest an atingând un nivel deosebit de mare. Media maximă a fost 9,55 iar
media minimă de admitere 7,41, deci cu mult peste minimele din anii 1996 şi 1997. Urmărind
pe grupe de valori, putem observa şi aici diferenţe mari comparativ cu valorile înregistrate în
anii anteriori. Astfel, medii peste 9 au obţinut 14,00% din candidaţi, medii între 8 şi 9 se
regăsesc la 66,00% din candidaţi şi medii între 7,41 şi 8 la 20% din participanţii la concursul
de admitere (fig. 5.1.).
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1996

1997
15,00%

7,50%
37,50%

20,00%

27,50%

65,00%

27,50%
Over 9

Between 8 and 9

Between 8 and 8,89

Between 7 and 8

Between 6,37 and 7

Between 6,77 and 7

1998

Between 7 and 8

1999
13,85%

7,50%
37,50%

40,00%

27,50%

27,69%
18,46%

27,50%
Over 9

Between 8 and 9

Over 9

Between 8 and 9

Between 7 and 8

Between 6,37 and 7

Between 7 and 8

Between 6,19 and 7

2000
6,85%

17,81%

75,34%
Over 9

Between 8 and 9

Between 7,21 and 8

Fig. 5.1. – Admission average marks of the group of graduates from
1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003 and 2000-2004
La concursul de admitere din anul 1999 mediile de admitere urmăresc o tendinţă
asemănătoare cu cea din anul 1996, evidenţiindu-se o scădere considerabilă a nivelului de
pregătire al concurenţilor. Prima medie de admitere a fost 9,47 iar ultima 6,19, remarcându-se
un procent ridicat de candidaţi cu medii între 6,19 şi 7, de 40,00%. Medii peste 9 au obţinut
13,85% din candidaţi, medii între 8 şi 9, 27,69% iar medii cuprinse între 7 şi 8, 18,46% din
candidaţi (fig. 5.1.)
În anul 2000, când concursul de admitere s-a desfăşurat prin analizarea dosarelor
candidaţilor şi numărul acestora a fost foarte mare se observă o creştere considerabilă a
calităţii participanţilor la concursul de admitere al specializării biologie. Media maximă de
admitere a fost 9,45 iar minima a fost relativ mare, 7,21. Din prelucrarea datelor se poate
observa un procent ridicat de medii cuprinse între 8 şi 9, 75,34%. Medii peste 9 au obţinut
6,85%, iar medii între 7,21 (ultima medie de admitere) şi 8, 17,81% din totalul candidaţilor
(fig. 5.1.).
În urma consultării întregului colectiv de cadre didactice s-au conturat mai multe
propuneri de strategii privind îmbunătăţirea calităţii candidaţilor la concursurile de admitere
pentru specializarea biologie şi anume:
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• Informarea viitorilor candidaţi cu privire la oportunităţile oferite de această
specializare, prin întocmirea şi apoi distribuirea la toate Inspectoratele Şcolare
Judeţene din ţară şi la toate liceele din oraşele limitrofe de broşuri sau pliante cu
facilităţile oferite de Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, specializarea biologie. În
aceeaşi idee se înscrie şi propunerea legată de crearea unei pagini atractive WEB
pe INTERNET cu acelaşi subiect şi realizarea de prezentări informative în presa
scrisă, radio şi televiziune locală sau naţională;
• În vederea selectării unor concurenţi bine pregătiţi şi motivaţi implicarea cadre
universitare cu experienţă să prezinte conferinţe atractive pe teme de biologie în
licee şi chiar şcoli generale în paralel cu activităţi de auditare desfăşurate în
aceleaşi unităţi de învăţământ;
• Facultatea de Ştiinţe ale Naturii să antreneze elevi ai liceelor din Constanţa şi
chiar din oraşele limitrofe, la activităţi de cercetare de tipul „cercurilor”, în care
aceştia să ajute efectiv la munca de laborator a studenţilor ce îşi pregătesc partea
experimentală a lucrării de licenţă, să înveţe să realizeze fişe bibliografice, să fie
coautori ai lucrărilor ştiinţifice prezentate de studenţi, etc. astfel încât aceşti elevi
pasionaţi să devină potenţiali candidaţi la specializarea biologie.
• O propunere interesantă ar fi cea de atragere a elevilor de liceu pasionaţi de
ştiinţele biologice prin stimularea dorinţei acestora de cunoaştere în domeniu.
Pentru aceasta să se elaboreze tematici interesante pentru desfăşurarea unor
concursuri care să cuprindă 10 teme majore la care să se răspundă printr-un referat
ori rezolvare de chestionare. Temele respective să fie anunţate la toate
Inspectoratele Şcolare Judeţene, la începutul fiecărei luni, iar la finele acesteia să
sosească răspunsurile. Cele mai bune rezultate să fie premiate simbolic pentru a
aduce satisfacţie elevilor implicaţi în astfel de activităţi educative pe teme
biologice.
Datorită introducerii în ultimii doi ani a sistemului de admitere prin analiza dosarelor
candidaţilor, au apărut o serie de deficienţe în procesul de admitere, semnalate atât de
candidaţi cât şi de membrii ai comisiei de examinare, referitoare atât la modul de desfăşurare
al înscrierilor (aglomeraţie mare, stres la întocmirea cererii de înscriere şi apariţia în
consecinţă a unor omisiuni etc) cât şi la cel de cartare şi apoi înmatriculare a candidaţilor
declaraţi admişi.
Ca urmare a analizei acestor deficienţe, conducerea facultăţii a decis îmbunătăţirea
regulamentului de admitere constând în: schimbarea ponderii mediei de la examenul de
bacalaureat în favoarea mediei generale de absolvire a liceului – notă ce ilustrează mai bine
nivelul de pregătire generală a viitorilor noştri studenţi, înscrierea pe specializare (biologie
separat de ecologie şi protecţia mediului şi altele.

6. Analiza situaţiei absolvenţilor
Situaţia absolvenţilor specializării biologie din ultimii cinci ani (1991-1996, două serii
care au absolvit în 1997, una – 1997 a – cu studii pe durată de 5 ani, şi anume 1992-1997 şi
alta – 1997 b – cu studii de patru ani, adică 1993-1997, apoi 1994-1998, 1995-1999 şi 19962000),modul în care aceştia s-au încadrat în muncă constituie un indicator semnificativ pentru
felul în care s-a desfăşurat procesul de educaţie/instruire ce se interpune între candidatul la
admitere şi absolvent.
Succesul în ocuparea locurilor de muncă este în mod cert condiţionat şi de rezultatele
obţinute la finele procesului de învăţământ, rezultate care doar în ceea ce priveşte volumul de
cunoştinţe dobândit, poate fi cuantificat prin mediile obţinute la examenul de licenţă, iar
însăşi promovabilitatea, privită în ansamblu, este relevantă.
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Astfel, în perioada 1996-2000 au fost admişi un număr total de 308 candidaţi, din care
au absolvit 164 (Figura 6.1). Diferenţa mare între cifra de admitere şi numărul celor ce au
încheiat perioada de şcolarizare:
% promovabilitate

1991-1996
62,50

1992-1997
60,00

1993-1997
57,50

1994-1998
46,00

1995-1999
57,00

1996-2000
43,80

cât şi procentul relativ scăzut al celor ce au reuşit din fiecare promoţie să treacă de examenul
de licenţă:
% absolvenţi

1991-1996
96,00

1992-1997
96,00

1993-1997
91,00

1994-1998
65,0

1995-1999
86,5

1996-2000
72,00

reflectă foarte bine exigenţa ridicată, astfel încât nivelul de pregătire al absolvenţilor noştri să
corespundă standardelor impuse de piaţa muncii.
În cazul promoţiilor analizate, mediile generale de absolvire (calculate în funcţie de
media de absolvire a anilor de studiu şi rezultatele de la licenţă- examen şi lucrarea de licenţă)
au fost în general ridicate (Fig.6.2.) Se observă în prima parte a intervalului de referinţă, că un
număr mare de absolvenţi au obţinut rezultate excepţionale (54,17% în cazul primei serii
analizate, apoi 34,78% la următoarea) şi trebuie subliniat că din absolvenţii respectivelor
promoţii, un procent mare (20% ) au ocupat posturi în învăţământ sau cercetare. Mediile
foarte bune (între 8,oo şi 9,00) au avut o pondere echilibrată în perioada supusă analizei
(37,5% - 60,00%), cu un maxim de 60,00% în cazul promoţiei 1994-1998 (Fig.6.2.). Medii
generale de absolvire mai mici, cuprinse între 7,00 şi 8,00 au fost obţinute în număr mare de
promoţia 1995-1999 (Fig.6.2.).
80

No. of students / graduates

70
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40
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20
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0
1991-1996

1992-1997

1993-1997

1994-1998

1995-1999

1996-2000

Graduates series

No. of students at the admission
No. of graduates

Fig. 6.1. – Number of students at the admission and of
graduates for the last five years series
Pentru a avea părerea angajatorilor, a fost conceput şi redactat un chestionar (anexa
6.1.). Din cauza faptului că realizarea chestionarului a coincis cu începutul vacanţei în
învăţământul preuniversitar, s-a hotărât la nivelul Universităţii să renunţăm a trimite
chestionare, şi să procedăm la discuţii cu angajatorii pe care-i putem contacta, respectând –
cât se poate – întrebările formulate. Din opiniile celor nouă directori de liceu/şef de catedră
din liceu, respectiv a celor trei cadre de conducere din institutele de cercetare constănţene şi a
celor doi şefi de laboratoare de analize s-au desprins mai multe concluzii: pregătirea teoretică
generală este bună (100%) dar pentru activitatea de cercetare se impune o mai bună
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cunoaştere a modului de lucru la calculator, stăpânirea limbilor străine, abilitatea de a expune
în scris şi oral rezultatele personale. Unanim este recunoscut că absolvenţii noştri prezintă
aptitudinile şi atitudinea necesare unui biolog cu menţiunea că în activitatea experimentală se
cere o mai mare dexteritate, iar 55,5% din directorii de şcoală au sugerat să se pună accent în
pregătirea absolvenţilor şi pe unele aspecte practice, cum ar fi organizare de colţ viu, de
colecţii, herbare.
Average marks
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1996

1997 (a)

1997 (b)

between 9 and 10

1998

between 8 and 9

1999

2000

between 7 and 8

Rate of average marks

2000

1999

1998

1997 (b)

1997 (a)

1996
0%

20%
between 9 and 10

40%

60%

between 8 and 9

80%

100%

between 7 and 8

Fig. 6.2. – Graduation exam average marks of the groups of graduates from
1991-1996, 1992-1997 (a), 1993-1997 (b), 1994-1998, 1995-1999 and 1996-2000.
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Deşi sunt pregătiţi să presteze activitate, fie de cercetare în institute de specialitate, fie
în laboratoare de analize din industria alimentară şi din domeniul sanitar ori în învăţământ,
după ce părăsesc facultatea noastră, absolvenţii de la specializarea biologie ajung să lucreze în
proporţie foarte mare în învăţământ sau în reţeaua medicală şi mai puţin în domeniile
cercetării ştiinţifice. Se ştie că una din tarele moştenite de la vechiul regim a fost şi situaţia
dezastroasă a institutelor de cercetare, care din lipsa fondurilor necesare unor tehnologii
moderne au fost nevoite să suporte restructurări majore, astfel încât în ultimii ani aceste
institute şi-au închis porţile pentru noii sosiţi de pe băncile universitare. În felul acesta,
alternativa cea mai bună pentru absolvenţi a rămas învăţământul gimnazial, liceal şi
universitar.
Dat fiind faptul că preocupările de asigurarea calităţii sunt recente în facultatea noastră,
există mai puţine informaţii despre situaţia angajării absolvenţilor din promoţiile mai vechi,
bazate doar pe datele obţinute de la ISJ şi din comunicările orale ale foştilor studenţi care au
păstrat legătura cu facultatea, astfel încât ponderea mare ale celor cu situaţie necunoscută
probabil nu concordă cu realitatea. În ceea priveşte promoţiile mai recente, situaţia statistică
prezentată mai jos este mai aproape de adevăr:
Învăţământ
Promoţia1991-1996
Promoţia 1992-1997
Promoţia 1993-1997
Promoţia1994- 1998
Promoţia 1995-1999
Promoţia 1996-2000

28 %
30%
31%
50%
69%
51%

Sănătate

Cercetare
12%

3%

6%

6%
6%

3%

Alte domenii

Situaţie
necunoscută

10%
20%
10%
10%
10%
30%

50%
50%
50%
40%
15%
15%

Analizând domeniile în care s-au încadrat în ultimii cinci ani absolvenţi ai specializării
biologie , se constată orientarea lor cu succes în mai multe direcţii:
• ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (situaţia absolvenţilor noştri este
analizată prin prisma datelor obţinute de la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanţa). În această direcţie, posturile didactice libere, atât din mediul urban cât
şi din mediul rural sunt ocupate prin concurs, în ordinea mediilor obţinute
realizându-se titularizarea pe locurile vacante. Dacă pentru posturile didactice
urbane există an de an o concurenţă acerbă, mediile de ocupare fiind foarte mari (
peste 8), pentru cele rurale concurenţa este mai mică, acestea putând fi ocupate cu
medii mai mici. Astfel, 15,00% din absolvenţi promoţiilor luate în studiu ocupă
posturi didactice în Constanţa, iar 25,00% în judeţ. Buna pregătire a absolvenţilor
specializării biologie reiese şi din faptul că au fost angajaţi la cele mai
prestigioase licee din oraş, şi anume Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”
(5,00%), Liceul “Ovidius” (10,00%), Colegiul Naţional Pedagogic “Constantin
Brătescu” (5,00%), Liceul “Traian” (5,00%), la care se adaugă şcolile generale şi
grupurile şcolare din Constanţa (75,00%)
• CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ în instituţiile de profil din oraş, şi anume la
Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Complexul
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină-Constanţa, dar şi la Regiile de Apă din oraşe ale judeţului
Constanţa, Tulcea, Ialomiţa.
• DOMENIUL SANITAR în laboratoare de analiză de pe lângă importante unităţi
de îngrijire a sănătăţii ( Spitalul Militar Constanţa, Spitalul Judeţean Constanţa,
Spitalul de Ortopedie Eforie –Sud)
• ALTE DOMENII cum ar fi mass-media unde îndeplinesc funcţii de consultant
ştiinţific, ori în cadrul unor NGO-uri (Mare Nostrum şi Oceanic Club) unde sunt
antrenaţi în muncă de educare ecologică.
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În ceea ce priveşte prognozarea evoluţiei profesiei, putem considera că şansele cele mai
mari le oferă sectorul educaţional, deşi învăţământul liceal nu mai prevede suficiente ore la
ştiinţele biologice (o scădere cu aproximativ 20 % a acestora), cu toate că importanţa unor
obiecte ca igiena, ecologia sau protecţia mediului nu ar trebui neglijate. Cu toate acestea, în
învăţământul gimnazial mai există disponibilităţi, cu precădere în mediul rural. Se
preconizează că absolvenţii noştri vor găsi loc de muncă în agenţii de protecţie a mediului, în
instituţii care prin profilul lor realizează impact asupra mediului, în alte unităţi ale sistemului
educaţional cu profil biologic (muzee, grădină botanică, acvariu, delfinariu), în industria
alimentară, în restaurarea obiectelor de artă, în NGO-uri.
În vederea unei mai bune cunoaşteri a situaţiei absolvenţilor noştri pe piaţa muncii,
propunem următoarele măsuri:
• înfiinţarea unor asociaţii a absolvenţilor la specializarea biologie şi desemnarea
unui cadru didactic care să menţină permanent legătura cu această asociaţie;
• să se organizeze întâlniri neoficiale atât cu angajatori existenţi şi în special cu
inspectorii de specialitate de la ISJ Constanţa şi din judeţele limitrofe, pentru a
afla de la aceştia ce deficienţe au fost semnalate pe parcursul colaborării cu
absolvenţii noştri;
• invitarea unor angajatori potenţiali la sesiuni ştiinţifice de comunicări ale
studenţilor precum şi la susţinerea lucrărilor de licenţă.

7. Eficacitatea organizării şi calităţile cadrelor didactice
Succesul procesului de învăţământ este condiţionat în mare măsură de calitatea echipei
de cadre didactice.
7.1. Analiza aspectelor organizatorice
În Facultatea de ştiinţe ale Naturii sunt două catedre – cea de Biologie animală şi
Ecologie şi cea de Biologie vegetală - ce reunesc cadrele didactice care au cartea de muncă la
Universitate şi care sunt implicate în procesul de învăţământ al specializării biologie (în total
23 repartizaţi astfel: 47% de la catedra de Biologie animală şi Ecologie şi 53% de la Biologie
vegetală). La aceştia se adaugă alte 6 cadre didactice, profesori şi conferenţiari, cu deosebită
valoare ştiinţifică şi care lucrează în unităţi de cercetare, având acolo funcţii de conducere,
angajaţi prin forma ”cumul”. Cele 29 de cadre titulare reprezintă 69,04% din totalul de cadre
didactice implicate în procesul de învăţământ al specializării biologie, în rest fiind colegi
aparţinând altor facultăţi (Medicină, Chimie şi tehnologia petrolului, Filologie, Matematică şi
informatică).
Trebuie specificat de la început că doar patru din cadrele didactice titulare au avut
experienţă pedagogică universitară înainte de a se angaja la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii a
Universităţii trei dintre ei titulari la alte Universităţi ”Ovidius”, dar jumătate din efectiv
provine din institute de cercetare de prestigiu, din Constanţa, Bucureşti, Cluj.
Fiecare catedră este condusă de către un profesor şef de catedră, iar problemele întregii
facultăţi sunt rezolvate de Consiliul Profesoral, alcătuit din18, cadre didactice, la care se
adaugă şi 4 studenţi. Dintre cadrele didactice din componenţa Consiliului Profesoral, 38,88%
sunt implicate în procesul de învăţământ al specializării biologie, incluzând şi conducerea
operativă (decan, secretar ştiinţific, prodecan cu asigurarea calităţii). Scoatem în evidenţă
aceste aspecte pentru a sublinia că specializarea biologie a beneficiat totdeauna de sprijinul
conducerii, unele aspecte negative nefiind determinate obstrucţii din partea conducerii.
În ceea ce priveşte gradele didactice, proporţia este în favoarea celor cu experienţă didactică:
Număr
Pondere (%)

PROFESOR
6
20,68

CONFERENŢIAR
5
17,24
36

LECTOR
8
27,58

ASISTENT
9
31,03

PREPARATOR
1
3,44

situaţie determinată de faptul că din raţiuni de economie nu au mai fost angajate de 2 ani
cadre tinere.
Din totalul de cadre didactice luate în discuţie, 58,00% sunt doctori în ştiinţă iar restul
sunt doctoranzi, cinci dintre ei, în faza de redactare a lucrării de doctorat. Tematica ce
cercetare ce stă la baza redactării acestor lucrări este strâns legată de specializarea biologie şi
în concordanţă cu problematica postului didactic ocupat de doctoranzi, astfel încât se
realizează o mai bună aprofundare şi specializare în domeniul de care este legată activitatea
didactică a fiecăruia.
Dintre profesorii cu vechime şi care se bucură de un renume deosebit în comunitatea
ştiinţifică, doi au dreptul de a conduce doctorate, până în prezent obţinând înaltul titlu zece
discipoli, dintre care doi din facultate.
În principiu, fiecare cadru didactic care este cel puţin lector şi are titlul de doctor în
ştiinţă are dreptul de a şine un curs. Se acoperă astfel, cu membri ai colectivului din
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii disciplinele biologice din planul de învăţământ, mai puţin
Anatomia omului care este predată de cadre de la facultatea de medicină, la care se adaugă
Biochimia împreună cu chimia generală.
Luând în consideraţie cifra actuală de şcolarizare, raportul cadre didactice/ student este în
prezent de 1:16, respectând astfel standardul impus în C.E.
7.2.Aspecte ale politicii de cadre
În ultimii cinci ani (1996-2000) politica de personal a avut în vedere perfecţionarea şi
promovarea cadrelor didactice, astfel încât 8.6% cadre didactice au promovat de la funcţia de
conferenţiar la cea de profesor universitar, 30.4% cadre didactice au promovat de pe poziţia
de asistent la cea de şef de lucrări ( lector), iar 34.7% de pe poziţia de preparator pe cea de
asistent universitar.
Promovarea se face în conformitate cu standarde interne de promovare a cadrelor
didactice şi de ocupare a posturilor didactice ( regulament intern ce respectă normativele
Ministerului Învăţământului şi Cercetării şi ale Cartei Universităţii) (anexa 7.1.). Conform
acestui regulament nota minimă de promovare a concursului de ocupare a posturilor de
preparator şi asistent este 9,00, pentru cel de asistent exigenţele interne cerând atât
cunoaşterea obligatorie a unei limbi străine cât şi o lucrare publicată, iar pentru cel de lector
sunt necesare şapte lucrări publicate şi cunoaşterea a două limbi străine.
7.3. Analiza nivelului de pregătire academică şi didactică
Elaborarea acestui capitol a avut la bază studiul CV-urilor cadrelor didactice redactate
după un model conceput de colectivul de asigurare a calităţii învăţământului din facultate
prin care s-a solicitat colegilor să scoată în evidenţă acele aspecte ale realizărilor lor care vin
în sprijinul activităţii didactice prestate (anexa 7.2.).
Cuantumul de lucrări elaborate de fiecare cadru didactic (opera omnia) constituie un
reper în stabilirea nivelului său academic.
Rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice (18% din colectiv) s-a
materializat de-a lungul timpului în brevete de cercetare (98) şi un volum impresionant de
lucrări ştiinţifice publicate în prestigioase reviste din ţară şi de peste hotare. Astfel, 10% din
cadrele didactice au peste 100 de lucrări publicate, apoi 17% (profesori, conferenţiari şi
lector) au peste 40 de lucrări publicate, acelaşi procent (lectori şi asistenţi) au peste 20, iar
cadrele didactice tinere în jur de 10 lucrări publicate sau în curs de publicare. Numeroase sunt
şi participările la sesiuni ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Astfel, în ultimii 2 ani cadrele
didactice au participat în proporţie de peste 90% la 30 de manifestări ştiinţifice desfăşurate
atât în ţară cât şi în străinătate, unde au fost prezentate peste 50 de lucrări ( comunicări sau
poster).
Pe lângă menţionatele realizări, 47,36% din colegii noştri sunt autori a 15 cărţi de
specialitate publicate în ultimii ani, din care 54% monografii, 33% manuale şi cursuri
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universitare (din care jumătate cu ISBN), cât şi determinatoare mult folosite atât de cercetători
cât şi de studenţi.
Toate menţionatele contribuţii ştiinţifice constituie un valoros eşafodaj pe care sunt
construite, de către fiecare titular în parte, prestaţiile didactice, căci programa analitică a unui
curs poate fi comparată cu o partitură, interpretului – cadrului didactic – revenindu-i dificila
misiune de a o face de înţeles, atractivă, chiar plăcută.
Cercetarea ştiinţifică face parte integrantă din viaţa şi munca cadrelor didactice din
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, având drept scop, pe lângă descoperirea unor adevăruri
ştiinţifice şi antrenarea studenţilor, înarmarea lor cu acele aptitudini de care au nevoie în
viitoarea lor muncă. Este adevărat însă că lipsa acută de spaţiu şi economia la reactivi
limitează mult posibilitatea de a antrena toţi studenţii, participanţii la actul creator al cercetării
ştiinţifice reducându-se la 3-4 pe lângă fiecare disciplină.
În ultimii ani au fost realizate 33 contracte de cercetare ştiinţifică proprii din care trei
granturi cu ANŞTI şi 9 contracte finanţate intern, la care se adaugă colaborarea la 89 teme de
cercetare finanţate şi conduse de institute de cercetare cu care facultatea are convenţii de
colaborare, activitate care a antrenat 79,31% din cadrele didactice, dintre care, demn de
subliniat este faptul că aproape 2/3 sunt tineri doctoranzi. În cadrul celor două catedre au fost
realizate în ultimii ani aproximativ 25 teme de cercetare fundamentală, având următoarele
obiective principale: Studiul florei şi vegetaţiei Dobrogei şi litoralului Mării Negre, Studiul
faunei terestre şi acvatice - marine şi dulcicole-din Dobrogea, Cercetări de fiziologie animală
asupra nevertebratelor şi vertebratelor, Distribuţia tulpinilor bacteriene producătoare de alfaamilaze în diferite medii naturale şi altele.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a depăşit cadrul laboratorului şi 28,69% din membri
colectivului au luat parte la expediţii internaţionale, ultimele două, în 2000, antrenând şi 3
studenţi de la specializarea .
Activitatea cadrelor didactice din Facultatea de Ştiinţe ale Naturii este apreciată de
comunitatea ştiinţifică care i-a primit ca membri a 9 organizaţii şi societăţi ştiinţifice naţionale
(sunt cuprinşi 86,20% din colegi, din care 50,00% sunt membrii ai Societăţii Naţionale de
Ecologie, 21,00% fac parte din Societatea Naţională de Biologie Celulară). Un număr de 14
prestigioase societăţi internaţionale numără printre membri lor cadre didactice din facultatea
noastră. Astfel, din Comisia Internaţională pentru Explorarea Mării Mediterane fac parte
17,24% dintre cadrele didactice, 10,34% sunt membri ai unor societăţii internaţionale de
ecologie sau protecţia mediului. Pentru merite deosebite, 37,93% din cadrele didactice au
primit premii şi medalii iar doi dintre colegii noştri au primit premii ale Academiei Române.
În concluzie, specializarea biologie beneficiază de prestaţia didactică a unor cadre
didactice pasionate, de o certă valoare ştiinţifică , mândrindu-se cu prezenţa unui membru al
Academiei Române în colectiv., ceea ce constituie un “punct tare” în ierarhia valorilor.
Preocupate de autodepăşire, deschise spre nou, cadrele didactice din facultatea noastră vor
putea fi antrenate în provocarea de a înţelege mesajul activităţilor de îmbunătăţire a calităţii
învăţământului şi vor face eforturi spre a-şi depăşi unele tare de mentalitate.

8. Analiza facilităţilor şi a dotării materiale
Unul din parametri mediului în care se desfăşoară procesul de învăţare îl constituie
facilităţile şi dotările, dimensionat, în cazul specializării biologie în conformitate cu cerinţele
planului de învăţământ. Astfel, pe lângă amfiteatre şi săli de capacitate mare în care se
desfăşoară cursurile şi seminarele, sunt necesare săli de capacitate mică, dotate special în care
au loc lucrările practice de laborator.
Activităţile didactice se desfăşoară pentru studenţii specializării biologie in 20 săli.
Sălile de capacitate mare, cu peste 100 de locuri – Aula magna, amfiteatre – sunt de uz comun
pentru mai multe facultăţi şi reprezintă 40,00% din numărul de spaţii ocupate în procesul
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didactic la specializarea luată în discuţie. Aceste săli dispun de instalaţiile necesare şi
suficiente pentru a utiliza retroproiector, instalaţii TV/video, ori pentru a expune material
didactic demonstrativ.
Cel mai mult (50,00%) sunt folosite sălile cu capacitate redusă (sub 25 locuri), şi dintre
acestea 70,00% sunt pregătite exclusiv pentru activităţile didactice de la facultatea noastră.
Aceasta distribuţie este dictată de particularităţile specializării şi de numărul mare de ore
acordat activităţilor practice ce se desfăşoară pe subgrupe cu un număr redus de studenţi.
Numărul de ore în care aceste laboratoare sunt folosite este mare: 234 ore reprezentând
76,47% din totalul de ore în care se desfăşoară procesul de învăţământ în primul semestru,
Sală sub 25
locuri

Sală cu
25-50locuri

152

4

Biologie

82

0

TOTAL ore

234

Biologieecologie

Biologieecologie

Sală cu
50-100 locuri

Sală cu
100-200 locuri

TOTAL

SEMESTRUL I
20

9

185

36

3

121

12

306

152

4
56
SEMESTRUL II
17
22

10

201

72
224

13
40

8
18

113
314

trunchi comun

trunchi comun
Biologie
TOTAL ore

20
42

224 ore pe cel de-al doilea semestru (71,33% din timpul total):
Fiecare disciplină fundamentală şi crucială (sau pe grupe înrudite) dispune de un
laborator propriu în care este expus material ilustrativ (planşe, coli de herbar, organisme
conservate, mulaje etc) ce creează un ambient specific. Se adaugă dotările adaptate
particularităţilor fiecărei discipline în parte, cum sunt: microscoape, centrifugi, băi de apă,
termostat etc.
Analizând gradul de ocupare al laboratoarelor, se poate uşor constata că fiecare sală de
laborator este ocupată în medie 8-10 ore pe zi, ceea ce limitează timpul afectat cercetării,
consultaţiilor, revederii de material şi implicit, mutarea acestor activităţi importante în timpul
liber de la sfârşitul săptămânii. Un procent însemnat dintre cadrele didactice (14,81%) indică
existenţa unor probleme legate de spaţiu când se referă la activitatea ce o desfăşoară în
procesul didactic.
Datorită specificului disciplinelor la specializarea biologie, procesul de învăţământ se
desfăşoară în laboratoare, acestea fiind dotate cu echipamente şi aparatură specifice. În
ansamblu, ponderea cea mai importantă este deţinută de microscoape şi lupe binoculare
(70,85%), în general de uz didactic, dar în cabinetele cadrelor didactice sunt şi aparate
performante.
Celelalte dotări constau în computere şi accesorii ale acestora (5,71%), aparatură pentru
determinări analitice si cantitative, balanţe (5,14%), spectrofotometre, turbidimetre si
fotocolorimetre (3,24%), aparatura utilizata in separatologia analitică (centrifuge şi aparate de
electroforeză- 5,41%), sau aparatură de laborator cu o largă utilizare (etuve, termostate, bai de
apa, agitatoare- 7,24%).
În ultimii cinci ani, laboratoarele specializării biologie s-au îmbogăţit prin
achiziţionarea unui număr relativ însemnat de aparate si echipamente, ele reprezentând circa
15,42% din totalul existent.

39

Dotarea materială a laboratoarelor este relativ bună, dar necesită o preocupare continuă pentru
îmbogăţire, diversificare şi achiziţionare de aparatură performantă, pentru evitarea uzurii
morale si asigurarea unui standard ridicat al activităţilor de instruire a studenţilor.
Laboratoarele cu dotarea materială aferentă reprezintă un element esenţial pentru
elaborarea lucrărilor de licenţa. Diversitatea şi complexitatea lucrărilor susţinute de studenţi
demonstrează funcţionalitatea si eficienţa din punct de vedere experimental a laboratoarelor
de care dispunem.
Un alt aspect important în analiza ce o facem este legat de fondul de carte de
specialitate, accesibil studenţilor specializării biologie – un fond bogat ce cuprinde un număr
total de 1222 de titluri din care 57 sunt reprezentate de periodice.
Fondul de carte este însă inegal distribuit pe discipline. O serie de discipline dispun de
un fond relativ bogat de cărţi de specialitate: Zoologia nevertebratelor (16,53%), Botanica
sistematică (7,11%), Ecologie (6,54%). Celelalte discipline se caracterizează printr-un număr
suficient de cărţi, corespunzător nevoilor de informare ale studenţilor, dar nemulţumitor
pentru cadrele didactice ori pentru documentare ştiinţifică: Zoologia vertebratelor (4,74%),
Fitocenologie (1,3%), Fiziologie vegetală (3,27%), Anatomie comparata (0,9%),
Fitopatologie (2,29%), Hidrobiologie (3,27%), Microbiologie (2,45%) (Fig. 8.1.)
Majoritatea cărţilor ce pot fi consultate de studenţi la Biblioteca Universitară sunt
apărute şi achiziţionate înainte de 1989. Literatura ştiinţifică străină este relativ săracă,
datorita dificultăţilor financiare existente.
The available number of books depending on disciplines
250
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9. Contacte interne şi externe
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii ca instituţie sau prin cadrele sale didactice se află într-o
reţea de contacte externe şi interne ce au drept scop îmbunătăţirea procesului de învăţământ
atât prin perfecţionarea prestaţiei didactice, cât şi prin diversificarea programului de instruire
al studenţilor, dar şi prin îmbogăţirea bazei materiale a laboratoarelor.
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Pe plan naţional Facultatea de Ştiinţe ale Naturii are relaţii de colaborare cu facultăţile
de stat şi particulare de profil şi cu unele institute de cercetare, pe bază de convenţii de
colaborare pentru:
• Asigurarea spaţiului de cazare pentru practica de vară a studenţilor (Universitatea
Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, Universitatea Banatului –
Timişoara,) cât şi a sprijinului specialiştilor pentru explicaţii la muzeul „Grigore
Antipa“ din Bucureşti şi la muzeul din Tulcea;
• Îmbunătăţirea posibilităţilor de informare prin acces la bibliotecă (Institutul
Naţional de Cercetare-dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanţa, Institutul
de Ecologie Aplicată Bucureşti, Staţiunea de Cercetări Pomicole Valu lui Traian,
Institutul de Cercetări pentru Ovine şi Caprine „Palas“ Constanţa);
• Asigurarea unui spaţiu de cercetare (cu dotarea aferentă) în vederea realizării
cercetărilor experimentale ale cadrelor didactice şi ale studenţilor (Institutul
Naţional de Geologie şi Geo-ecologie Marină-Constanţa, institutele mai sus
amintite şi Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli
• Realizare de granturi şi de contracte de cercetare cu o dinamică de 4-6 contracte
proprii ale Facultăţii în fiecare an, completate cu teme de cercetare care aparţin
unor institute de cercetare cu care facultatea are convenţii de colaborare, ponderea
cea mai însemnată având-o Institutul de Ecologie Aplicată (IEA) Bucureşti,
Institutul Naţional de Geologie şi Geo-ecologie Marină (GeoEcoMar), Staţiunea
de Cercetări Pomicole Valu lui Traian şi altele:
1996
1997
1998
1999
2000

Nr. total de
contracte
28
39
32
39
11

Nr. contracte
proprii
3
4
7
3
4

% cu
IEA-Buc
40
40
40
30
-

% cu
GeoEcoMar
15
17
20
24
-

% cu
St. Pomicolă
6
6
16
12
57

% cu alte
institute
39
37
24
34
43

Trebuie subliniat că în anul 2000, dintre contractele proprii ale Facultăţii, numărul celor
externe, contracte de mare anvergură, a întrecut pe cel al contractelor interne, între acestea
jumătate au avut drept beneficiar Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare.
Legăturile externe ale Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii pot fi grupate pe mai multe direcţii şi
anume:
• îmbunătăţirea procesului de învăţământ ce se realizează prin schimburi de studenţi
şi de cadre didactice pentru stagii de scurtă durată bazate pe protocoale de
colaborare (cu Facultatea de Biologie a Universităţii din Hamburg, cu Colegiul
Superior al Universităţii Bielefeld din Germania) sau prin cursuri ţinute de cadre
didactice de la facultatea noastră în cadrul programului SOCRATES/ERASMUS
atât în 1999-2000 (PhytoMedSea) cât şi în 2000-2001 (Bioprom), ultimul
prevăzând
şi
participare
a
studenţilor
(anexa
9.1.
=
http://www.uni-tuebingen.de/socrates/sokra3.html,
http://www.obs-banyuls.fr/socrates/bioprom.html )
• programe de cercetare fundamentală ori aplicativă, activitate în care participă şi
studenţii care astfel îşi însuşesc metode şi tehnici de cercetare moderne, dar şi
concepţii ştiinţifice de ultimă oră (programul „Sustainable Development/Water
Quality for Human Health“ coordonat de Universitatea Ghent din Belgia s-a
desfăşurat pe mai mulţi ani, iar în 1996-1997 s-a derulat un program în colaborare
cu Universitatea din Atena);
• programe combinate de cercetare şi educaţie ecologică care au drept obiectiv
studii de conservare a biodiversităţii, rezultatele servind în munca de educaţie
ecologică. Astfel, de doi ani se derulează activităţi legate de înfiinţarea unei
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grădini botanice sub egida Programului TEMPUS – European Policies and Plant
Conservation, în anul 2000 s-au desfăşurat două contracte de cercetare focalizate
asupra rezervaţiilor naturale din judeţul Constanţa finanţate de Agenţia Olandeză
de mediu şi firma IWACO Consultants for Water, în urma lor, dotarea facultăţii
îmbunătăţindu-se cu calculatoare şi suport logistic, iar în cadrul unuia din ele a
fost organizat şi un curs cu tema <Bazele ecologice pentru un management durabil
al capitalului natural>. Se adugă programe speciale: „The marine Invertebrate
Biodiversity Training System for Romanian Coastal Zone“ (1999) sau „Train
Coast Program“ (2000) cu accentul pus pe educare ecologică în spiritul dezvoltării
durabile;
• programe regionale complexe din reţeaua Black Sea Universities care datează din
1997 şi îşi propun dezvoltarea de schimburi ştiinţifice, culturale şi educative între
ţările riverane Bazinului Pontic. Se au în vedere preocupări de management
durabil al regiunilor costiere cu întregul lor patrimoniu cultural, de tradiţii şi
folclor, cu valorile capitalului natural, dar şi de asigurare a calităţii învăţământului
universitar. Un accent deosebit se pune pe educarea continuă. În acest cadru s-au
desfăşurat cursuri de vară cu teme generoase (Cultură şi civilizaţie românească,
sau cu subiecte legate de inteligenţa artificială, de logică Fuzzy) între care şi-au
găsit locul şi teme legate de Marea Neagră şi Delta Dunării, la care au participat
(1997,1998,1999) studenţi şi cadre didactice ale specializării biologie din
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii. Se preconizează ca să fie recunoscute diplomele
de absolvire eliberate de facultăţile ţărilor riverane.
Întreaga reţea de contacte interne şi externe ale Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi
implicit ale specializării biologie se constituie într-unul din „ punctele tari „ ale specializării.
Trebuiesc intensificate eforturile de exploatare şi valorificare a acestor oportunităţi.

10. Evaluarea activităţii de asigurarea calităţii şi măsuri de îmbunătăţire a
acesteia
Preocupări legate de asigurarea calităţii, desfăşurate într-un cadru organizat sunt relativ
recente în Universitatea “Ovidius” Constanţa. Ele încep din mai 2000, având la început
caracter de formare a cadrelor implicate în această acţiune, şi abia odată cu începerea anului
universitar 2000-2001, activitatea prinde un contur mai precis.
In Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, prodecanul cu asigurarea calităţii este confirmat de
Senatul Universităţii (şedinţa din octombrie? 2000) şi activitatea începe cu alegerea
responsabililor de specializări şi a stabilirii obiectivelor activităţii în facultate, fără a se face
distincţie între cele cinci specializări. Obiectivele sunt aliniate celor acceptate de prodecanii
celorlalte facultăţi din Universitate, dar în conformitate cu specificul facultăţii.
Chiar această muncă a responsabililor de specializări focalizată pe realizarea planificării
activităţii s-a desfăşurat anevoie, lungindu-se în timp datorită lipsei de experienţă a celor
implicaţi (au fost realizate câteva variante ale planificării, până ce s-a obţinut cea bună în
decembrie 2000) (Anexa 10.1.). Din cauza inerţiei generale a colegilor şi a lipsei acute de
timp din cauza încărcării normei didactice a celor implicaţi în această activitate, termenele
stabilite în prima formă nu au putut fi respectate, şi, ca urmare a fost redactată o primă revizie
a documentului în ianuarie 2001.
În conformitate cu această planificare, activitatea de asigurare a calităţii în facultatea
noastră trebuia să se desfăşoare după şase obiective, şi anume:
1. Cercetarea şi previzionarea evoluţiilor din mediul socio-economic astfel încât să
fie identificate cerinţele în domeniul pregătirii universitare. Măsurile preconizate
vizau contactarea inspectorilor şcolari de specialitate din cadrul ISJ şi a
directorilor principalelor instituţii cu profil agricol din judeţ în vederea stabilirii
gradului de competenţă a absolvenţilor facultăţii care le sunt subordonaţi, cu
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2.

3.

4.

5.

evidenţierea carenţelor ce trebuie remediate. Documentul rezultat trebuia să fie un
raport care, pentru specializarea luată în discuţie nu a fost realizat. Abia în
perioada de vară, s-au purtat discuţii cu angajatori ai absolvenţilor specializării (9
directori de liceu/şef de catedră din liceu, 3 cadre de conducere din institute de
cercetare şi 2 şefi de laboratoare de analize), concluziile fiind prezentate în
capitolul 6 al prezentului raport de autoevaluare.
Definirea explicită a obiectivelor pentru fiecare specializare. Măsurile prevăd
definirea pe scurt a cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor pe care trebuie să le
prezinte absolvenţii specializărilor din cadrul facultăţii, acestea urmând a se afişa
la „COLŢUL Q” şi pe pagina de Internet a facultăţii împreună cu referenţialele
aferente. Documentul rezultat a constat în afişarea tematicii examenului de
definitivat/titularizare şi a bibliografiei aferente (Anexa 10.2.), cât şi din
elaborarea „Decalogului” absolventului la specializarea biologie (Anexa 1.1.). În
ceea ce priveşte realizarea „COLŢULUI Q”, acest deziderat a fost amânat din
cauza lucrărilor de consolidare din Universitate.
Structura procesuală a activităţii în vederea atingerii obiectivelor specifice şi
generale de pregătire şi formare a studenţilor. Se preconiza ca măsură întocmirea
unui grafic cu cerinţele de la absolvire ale studenţilor în vederea realizării unui
itinerar optim de parcurgere a disciplinelor obligatorii/opţionale în timpul anilor
de studiu. A fost stabilită programa examenului de licenţă pentru sesiunea 2001 şi
a fost afişată (Anexa 10.3.). Trebuie subliniat că aceasta este mai complexă şi
acoperă o paletă de cunoştinţe mai largă decât exigenţele examenului de
definitivat/titularizare ce are valoare de referenţial pentru studentul/absolventul
specializării biologie.
Evaluarea, monitorizarea, analiza şi corecţia pe toată perioada de pregătire a
studenţilor de la admitere la absolvire în raport cu obiectivele propuse. Măsura se
referea la monitorizarea complexă a studenţilor din anul I (al promoţiei 20002004), cu urmărirea nivelului de cunoştinţe, motivarea, atitudinile şi aptitudinile
prezentate, pe bază de control al prezenţei la lucrări practice, a notelor obţinute la
toate formele de evaluare (teste, lucrări, examene). Atenţia noastră s-a focalizate
doar pe disciplinele cruciale din anul I, situaţia nefiind încheiată până în prezent
datorită faptului că sesiunea de toamnă nu s-a finalizat încă. În această ordine de
idei, pentru studenţii anului I la disciplina Zoologia nevertebratelor şi pentru cei
din anul II la Anatomia comparată a metazoarelor s-au dat chestionare referitoare
la impactul disciplinei asupra studenţilor, dar şi cu scopul de a culege informaţii
legate de alte aspecte ale procesului de învăţământ, de condiţiile sociale etc. De
asemenea, a fost conceput un chestionar pentru absolvenţi şi altul pentru
candidaţii la admitere, încă din anul 2000. Deşi au fost distribuite tuturor celor
cărora le era destinat, chestionarul nu a fost completat de toţi, fie din cauza lipsei
de încredere în anonimat, fie din cauza reticenţei românilor de a completa un
formular. Datele semnificative din aceste chestionare sunt incluse în diferite
capitole ale prezentului raport.
Îmbunătăţirea continuă a pregătirii personalului şi a condiţiilor în vederea
satisfacerii cerinţelor stabilite pentru pregătirea şi formarea studenţilor. Ca
măsură au fost propuse discuţii ale şefilor de catedră cu fiecare cadru didactic în
parte şi stabilirea unui program individual atât de pregătire profesională cât şi de
îmbunătăţire a suportului didactic, documentul rezultat preconizat fiind o sinteză a
planurilor de activitate pe anul universitar 2000-2001 a cadrelor didactice cât şi un
centralizator cu necesarul de materiale şi de suport logistic pentru îmbunătăţirea
calităţii prestaţiei profesionale. Acest obiectiv nu a fost abordat de loc, piedica
principală fiind mentalitatea ancorată în trecut.
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6. Realizarea unei culturi procalitate în facultate. Măsurile prevedeau pregătirea
„COLŢULUI Q” şi antrenarea responsabililor de specializări la cursurile de
pregătire în domeniul asigurării calităţii învăţământului organizate în universitate.
Parţial acest obiectiv s-a realizat, dar nu există o evidenţă clară a prezenţei
responsabililor de specializări la cursurile pregătitoare.
O activitate ce nu a figurat în planul mai sus discutat, sugerată de dl. Director al
compartimentului de asigurare a calităţii din Universitate a constat în analiza spaţiului de
învăţământ necesar pentru toate specializările facultăţii şi care este inclusă în capitolul 8 al
prezentului raport.
***
Privind prin perspectiva situaţiei din ultimii cinci ani (1996-2000) de la specializarea
Biologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii se poate constata că specializarea
beneficiază în parte de „punctele tari”, respectiv „punctele slabe” ale întregii Facultăţii.
Printre „punctele tari”, pot fi enumerate:
• Poziţia geografică a Constanţei, la ţărmul Mării Negre, în proximitatea
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi a altor rezervaţii naturale de mare valoare
ştiinţifică, a salbei de lacuri paramarine dulci şi a lacului Tekirghiol, cât şi a unor
unităţi industriale cu un semnificativ impact asupra mediului (şantierul naval,
portul Constanţa, Rompetrol Complex Rafinare Petromidia etc) oferă şi permite
un vast câmp de studii şi observaţii, de cercetare ştiinţifică;
• Calitatea deosebită a echipei de cadre didactice ce are în componenţă consacraţi
oameni de ştiinţă (un membru al Academiei Române, realizatori de invenţii
brevetate, autori de manuale şi monografii ale căror merite sunt recunoscute de
numeroase şi prestigioase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale) cu
îndelungată experienţă în cercetare şi care astfel au posibilitatea de a da un plus de
valoare ştiinţifică cursurilor ce le predau şi pot contribui prin exemplul personal la
formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare unui biolog;
• Cadre didactice ale facultăţii deţin funcţii de conducere în institute de cercetare şi
astfel ajută la diversificarea posibilităţilor de studiu şi cercetare ale studenţilor;
• Existenţa unor relaţii de colaborare şi prietenie între cadrele didactice ale facultăţii
şi notabili specialişti din institutele de cercetare şi universităţile din ţară şi
străinătate, relaţii pe baza cărora s-a realizat atât îmbogăţirea fondului de carte de
la catedre şi de la Biblioteca Universitară, cât şi un valoros schimb de idei şi
informaţii.
• Cercetarea ştiinţifică se constituie într-o metodă didactică complexă şi eficientă,
ce dezvoltă spiritul creator, formează atitudini şi aptitudini.
„Punctele slabe” ţin atât de lipsa cronică de fonduri cu care se confruntă facultatea
noastră şi care constituie cauza unei dotări neadecvate atât în ceea ce priveşte fondul de
carte/publicaţii de ultimă oră, cât şi aparatură, dar şi de probleme de mentalitate ale cadrelor
didactice ce generează şi predominanţa unei relaţii univoce profesor-student, rezumată numai
la transferul de informaţie, metodele activ-participative fiind mai rar utilizate.
În cadrul specializării Biologie, procesul de învăţământ poate fi considerat linear şi ca
urmare absolventului de liceu/studentului de anul I i se dă un plus de valoare în vederea
pregătirii pentru absolvire, proces pentru realizarea căreia îşi aduc contribuţia:
L o g i s t i c a i n t e r n ă constând din dotările care asigură desfăşurarea în condiţii bune a
procesului de învăţământ si anume 10 laboratoare ce dispun în funcţie de specific de
microscoape, stereomicroscoape, termostate, etuve, centrifugi, veselă de laborator, colecţii de
animale si herbare, colecţii de roci etc. Lipsesc din păcate calculatoarele care fac extrem de
anevoioasa activitatea în laboratorul de ecologie, un nevralgic punct slab intern. Studenţii fac
lucrări experimentale de mai mare anvergură în laboratoarele umede de la GeoEcoMar.
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O p e r a ţ i i l e ce includ de fapt activitatea academică în sine şi care se desfăşoară conform
planului de învăţământ structurat pe un “trunchi comun” cu specializarea ecologie şi protecţia
mediului întins pe primii doi ani în care sunt incluse discipline fundamentale şi cruciale, şi pe
un al doilea ciclu, tot de patru semestre, care include şi discipline opţionale.
L o g i s t i c a e x t e r n ă ce are în vedere legăturile stabilite între Facultate şi numeroase
institute de cercetare (Academia Romana, Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare
“Grigore Antipa” Constanţa, ICCF, Staţiunea Potoci, etc) şi centre universitare (Universitatea
Bucureşti, Universitatea “Al. I. Cuza”, Universităţi din Iaşi, Cluj, Timişoara, dar şi din Brest,
Valencia Tuebingen etc).
M a r k e t i n g – C o n t r a c t ă r i , funcţie foarte importantă ce poate contribui în mod
esenţial la îmbunătăţirea calităţii candidaţilor la admitere şi care este insuficient dezvoltată în
facultatea noastră, limitându-se la legăturile cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. Totuşi, în
primăvara acestui an a avut loc oferta educaţională a Universităţii „Ovidius” la care a
participat şi Facultatea de Ştiinţe ale Naturii. Au fost elaborate cu această ocazie pliante,
prezentând oportunităţile întregii facultăţi, cât şi pentru fiecare specializare în parte. (Anexa
10.4.). De asemenea, un afiş de prezentare a facultăţii, realizat într-un mod atractiv, a fost
expus în principalele licee din Constanţa, Mangalia şi chiar la Craiova.
C o n d i ţ i i l e d e a d m i t e r e stabilite pentru ultimul an al perioadei analizate (2000)
ridică nivelul de exigenţe, subînţelege şi aspectele ce ţin de motivaţia candidaţilor, constituind
o premisă a succesului procesului de învăţământ
D e z v o l t a r e a d e t e h n o l o g i i d e p r e d a r e ş i î n v ă ţ a r e trebuie să aibă în
vedere alinierea Facultăţii cu cele similare din ţară, dar şi la nivelul exigenţelor pe plan
internaţional. Acest domeniu se încadrează din păcate pe lista punctelor slabe interne, nu
datorită incapacităţii interne, ci mai ales din cauza lipsei de fonduri. Va trebui să se acorde
atenţie implementării metodelor de predare bazate pe audio-vizual, diversificarea lucrărilor de
laborator si mai ales eliminarea caracterului lor static, sporirea numărului de ore de practică
pe teren şi în laboratoare de cercetare, de contact nemijlocit cu natura.
M a n a g e m e n t u l r e s u r s e l o r u m a n e este o funcţie ce intră în atribuţiile şefilor de
catedre şi cu un plus de efort şi-ar putea atinge scopul.
I n f r a s t r u c t u r a ia in considerare existenta unor săli cu destinaţie specială (săli cu
calculatoare, cu acces la Internet, centru de cercetare propriu), or, în actuala conjunctură
caracterizată printr-o acută lipsă de spaţiu şi de fonduri, acest aspect al asigurării surplusului
de valoare este greu de realizat.
A s i s t e n ţ a p o s t u n i v e r s i t a r ă presupune urmărirea absolvenţilor, ajutor acordat în
evoluţia lor profesională (consultanţă profesională, material bibliografic, organizarea
cursurilor pentru definitivat) paralel cu stimularea acestora in promovarea imaginii Facultăţii.
După analiza parametrilor definitorii ai calităţii în învăţământul universitar, pentru
îmbunătăţirea activităţii de asigurarea calităţii la specializarea biologie ne propunem
următoarele măsuri:
• Să se treacă, de la începutul anului universitar 2000-2001 la o abordare procesuală
a activităţii didactice din facultate şi pe baza analizei (cu maximă sinceritate) a
punctelor tari şi slabe să se stabilească strategiile generice de urmat, de preferinţa
a celor de tip “win-win”.
• Planul strategic sa aibă în vedere conturarea cu precizie a liniilor directoare
proprii (ţinând cont şi de tradiţia celor aproape trei decenii de învăţământ biologic
la Constanta) pentru a dobândi o identitate reală atât în ţară cât şi în străinătate,
paralel cu interconectarea academica în plan regional/naţional, dar mai ales
internaţional, cu precădere cu ţările riverane Marii Negre, asigurându-se
recunoaşterea pe plan extern a diplomei de absolvire;

45

• Pentru promovarea unei activităţi de marketing eficiente, susţinerea lucrării de
licenţa sa fie liberă şi să fie invitaţi reprezentanţi ai mass-media, dar mai ales de la
unităţile din învăţământ şi cercetare ce ar putea angaja absolvenţii noştri;
• Activitatea de selectare de concurenţi bine pregătiţi şi motivaţi a se înscrie la
specializarea biologie să se intensifice concretizându-se prin elaborarea unui
material de prezentare sub formă de broşură/pliant/pagină pe INTERNET,
prezentând şi un plan de viitor cu o listă a oportunităţilor, prin organizare de
conferinţe pe teme atractive în principalele licee din Constanţa şi oraşele limitrofe
• Modificarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea suficienţei (tradusă prin
sintagme de felul “şi aşa merge treaba”, “nu trebuie nimeni să-mi spună ce este
calitatea, deoarece eu fac prestaţie de calitate”, etc) şi a lipsei de flexibilitate,
printr-o acţiune sinergic la nivel central, (conferinţe, cursuri) coordonată şi
controlată de conducerea Universităţii, astfel încât să se atingă acel câmp
motivaţional şi acel nivel de înţelepciune care să permită ca Facultatea sa fie nu
numai un loc de muncă ci şi de viaţă
• Procedurile de asigurare a calităţii în specializarea biologie să se bazeze pe
dialogul cadru didactic-student pe tema § îmbunătăţirii calităţii cursurilor, §
ameliorării oportunităţilor de învăţare şi a serviciilor administrative, §
implementării mai pronunţate a cercetării în procesul de învăţământ, § pe tema
modului de învăţare/însuşire a deprinderilor practice, (ca esenţă a mecanismului
de tip feed-back de depistare a deficienţelor, dar şi în vederea conturării atitudinii
adecvate unui biolog);
• Să fie promovate şi stimulate cadrele didactice tinere, să se promoveze criterii de
selecţie a acestora în spiritul asigurării (pe termen lung) a calităţii, pentru
transformarea învăţământului biologic din Facultatea noastră dintr-un învăţământ
reproductiv (cum este în prezent) într-unul creativ bazat pe tehnologii moderne şi
eficiente de predare care reclamă si up-datarea cursurilor şi răspunde implicit
imperativului de sporire a randamentului prin reducerea numărului de ore afectat
fiecărei discipline;
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UNIVERSITATEA <Ovidius> CONSTANŢA
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Specializarea Biologie

Appendix 1.1

DECALOGUL ABSOLVENTULUI
1.
2.
3.
4.

Să iubesc şi să respect orice formă de viaţă;
Dacă trebuie să fac experimente, să evit suferinţa;
Să observ natura, să-i aflu tainele şi să le utilizez numai în folosul semenilor mei;
Să împiedic prin atitudinea, opiniile şi acţiunile mele orice activitate ce prezintă risc sau
grad mare de pericol pentru natură şi oameni;
5. Să continui să-mi îmbogăţesc cunoştinţele, inspirându-mă din experienţa foştilor dascăli,
a personalităţilor ştiinţifice din ţară şi din lumea largă;
6. Să-mi cinstesc predecesorii prin aceea că nu voi precupeţi nici un efort de a împărtăşi
altora ceea ce am învăţat de la ei.
7. Să dau dovadă de probitate ştiinţifică şi corectitudine în tot ceea ce fac;
8. Să fiu conştient că doar prin muncă se pot obţine rezultate, să respect truda confraţilor,
dar să fiu pregătit să valorific roadele întâmplării ori ale hazardului;
9. Să îmi iubesc ţara, cu locurile, plantele şi vieţuitoarele ei, cu oamenii şi obiceiurile lor;
10. Să am încredere în instrumentele şi argumentele ştiinţifice, în gândirea şi activitatea mea
să mă folosesc doar de ele;
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Regulament în vigoare în
facultatea de Stiinţe ale
Naturii, aprobat în sedinta
Consiliului Profesoral din data
de 13 oct. 2000
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Apendix 1.2.
FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII
REGLEMENTARI PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI
DE CREDITE TRANSFERABILE
I - GENERALITATI PRIVIND SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE
Explicatii preliminare
Ep 1. Creditele transferabile masoara volumul de munca pretinsa studentului concretizat in:
- participare la cursuri, seminarii si laboratoare;
- studiu individual;
- colocvii, examene, activitati practice.
Ep 2. Creditele masoara direct procesul de invatare - respectiv munca studentului, nu procesul de
instruire - activitatea cadrelor didactice.
Ep 3. Creditele alocate disciplinelor de studiu sunt castigate integral. Castigarea creditelor se face
numai in urma promovarii disciplielor.
Ep 4. Sistemul de credite transferabile nu inlocuieste evaluarea prin note. Creditele nu evalueaza
calitatea procesului de invatare.
Ep 5. Durata standard de studiu a unei discipline este semestrul. Incadrarea normala a unui semestru
este cuantificata conventional, cu 30 - 30 de credite. Disciplinele care sunt esalonate pe mai multe semestre vor
fi creditate modular pentru fiecare semestru. Eventualele abateri trebuie compensate pe parcursul anului astfel ca
un an academic sa fie incadrat normal cu 60 de credite.
Ep 6. Sistemul de creditare a disciplinelor face posibila:
- compararea programelor de studiu pe plan interuniversitar;
- constructia flexibila a programelor de studiu in cadrul planului de invatamant;
- includerea unor discipline noi in programul de studiu;
- recunoasterea perioadelor compacte de studiu efectuate in alte unitati de invatamant.
Ep 7. Prin utilizarea sistemului de credite sunt monitorizate mai riguros programele de studiu.
Programul de studiu reflecta ansamblul de discipline - obligatorii, optionale si facultative - studiate (traseul
educational).
II. - REGULI GENERALE (RG) PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CREDITE
RG 1. Regulamentul pe credite transferabile se aplica tuturor studentilor facultatii, fara a se face
nici o exceptie privind drepturile si obligatiile.
Creditele masoara cantitatea de munca pretinsa studentului, sub toate formele ei, suficienta pentru a
asigura promovarea unei discipline.
RG 2. Acordarea de credite se face pe discipline de studiu, in functie de numarul total de ore afectate
cursurilor, laboratoarelor, seminariilor sau activitatilor practice. Pachetul de credite alocat unei discipline nu este
divizibil si nu se poate obtine in etape.
RG 3. Studentul obtine pachetul de credite alocat disciplinelor numai in urma promovarii examenelor
sau a altor forme de examinare (colocvii, s.a.).
RG 4. Conditia de promovare este cea specifica sistemului de evaluare cu note. Acordarea
creditelor se face integral dupã promovare; numãrul de credite obtinut în urma promovãrii este cel stabilit,
indferent de nota obtinutã.
RG 5. Baza de calcul pentru cantitatea de munca ceruta studentului este timpul necesar frecventarii
cursurilor, seminariilor si laboratoarelor, studiului individual, efectuarii temelor, executarii practicii.
RG 6. Creditele nu masoara importanta disciplinelor. Aceasta este reglementata prin regimul
obligatoriu, optional sau facultativ.
Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de cãtre studenti a cunostintelor de bazã specifice
profilului.
Disciplinele optionale au drept scop aprofundarea unei directii particulare precum si specializarea
studentilor.
Disciplinele facultative urmãresc lãrgirea orizontului de cunoastere si de culturã generalã a studentilor
angajand domenii complementare.
RG 7. Creditele nu masoara dificultatea sau gradul de detaliere si aprofundare; aceasta reflecta in
timpul acordat prelegerilor, (cursurilor) si in cunostintele preliminare cerute (preconditii).
RG 8. Creditele nu masoara calitatea pregatirii studentului; aceasta este evaluata prin note.
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RG 9. Creditele pot fi agregate in module, in vederea obtinerea unei specializari sau unei calificari
complementare.
RG 10. Creditele sunt transferabile intre structurile apartinand unor specializari sau profile diferite transferul structural (regula permite interpretarea flexibila a regimului de discipline de profil sau
complementare).
RG 11. Creditele sunt transferabile de la o unitate de invatamant la alta pe discipline, pe grupuri de
discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu - transferul orizontal. Transferul se face la cererea
studentului pe baza unei conventii intre institutiile de invatamant implicate.
RG 12. Creditele pot fi obtine si in avans - in masura in care sistemul de preconditionare o permite - si
se pot reporta in semestrele urmatoare (mobilitatea creditelor).
Creditele obtinute in avans nu pot influenta numarul de credite necesar promovarii anului curent de
studiu si nici nu pot fi luate in calculul bursei; toate acestea se au in vedere numai pentru semestrul sau anul
cãruia îi apartine disciplina promovatã.
RG 13. La cerere, studentul poate opta pentru parcurgerea disciplinelor din doi ani consecutivi (I –si II,
III si IV; nu se admite varianta II si III), in cursul unuia singur. Cererea va fi aprobata de conducerea facultatii si
de Rectorul Universitatii. In cazul studentilor inmatriculati pe locurile cu taxa, acestia vor achita taxa integrala
pentru credite (taxa pentru doi ani). In cazul nepromovarii tuturor disciplinelor, acestea vor fi promovate in
cursul unui an normal pentru studentii fara taxa si a unui an cu taxa pentru studentii cu taxa.
RG 14. Creditele odata obtinute se recunosc pe intreaga durata a scolarizarii. Recunoasterea lor nu este
afectata de eventualele modificarile de program sau plan de invatamant (imperisabilitatea creditelor).
RG 15. Obtinerea creditelor la disciplinele obligatorii si optionale se poate amana numai in interiorul
unui ciclu (respectiv ciclul I - semestrele I - IV, si ciclul II - semestrele V-VIII) cu conditia obtinerii numãrului
minim de credite necesar promovãrii anului respectiv.
RG 16. Incheierea ciclului I si promovarea in ciclul II de studiu este conditionata de acumularea a
minimum 114 de credite din cele 120 ale ciclului I. Cele 6 credite vor trebui acumulate prin promovarea
examenului in timpul anului III cu obligativitatea de a reface materia integral, cu toate activitatile aferente –
cursuri, seminarii, laboratoare, etc – platind taxele corespunzatoare creditelor aferente; in caz de nepromovare,
studentul va fi obligat la plata taxelor pentru un an complementar.
RG 17. Studentii care nu cumuleaza cele 114 credite necesare promovarii in ciclul II vor reface
disciplinele nepromovate in cadrul unui an complementar, platind taxele prevazute de regulament.
RG 18. Admiterea la sustinerea examenului de licenta este conditionata de obtinerea tuturor creditelor
aferente disciplinelor obligatorii si optionale din ciclurile I si II.
RG 19. In anul complementar cu taxa, studentul va plati taxele in conformitate cu hotararile Senatului
Universitatii “Ovidius”, refacand toate activitatile didactice aferente a materiei/materiilor nepromovate, putand
urma in acelasi timp discipline din anul III de studiu (vezi mai jos).
a. Anii complementari permit studentilor care nu au obtinut toate creditele aferente unui ciclu de
invatamant să le obtină în vederea înscrierii în ciclul următor (anul II bis) sau sa se prezinte la examenul de
licenta (anul IV bis, respectiv V bis pentru specializarea Agricultura). In cursul anilor complementari vor fi
reluate doar acele discipline care nu au fost promovate. In aceasta perioada, studentul va plati taxele aferente
unui singur an de studii, in conformitate cu hotararile Senatului Universitatii. Exceptarea de la plata acestor taxe
este reglementata numai de catre de Senat.
b. Studentul poate urma în timpul unui an complementar si discipline din ciclul următor, obtinând
credite pentru acestea (care însă nu pot înlocui creditele disciplinelor nepromovate din ciclul precedent). Din
aceste credite, i se pot recunoaste în mod legal 25% (15 credite), care se reportează în ciclul următor; nu este
permisă promovarea tuturor disciplinelor unui an ulterior în anul complementar cu taxa (studentul nu poate face
doi ani într-unul singur înmatriculat fiind într-un an complementar).
c. După absolvirea anului complementar de la sfarsitul ciclului I (anul II bis) studentul va fi înmatriculat
în mod obligatoriu în anul III.
d. Absolvirea anului complementar de la sfarsitul ciclului II (anul IV bis, respectiv V bis pentru
specializarea Agricultura) conditioneaza sustinerea examenului de licenta.
e. In cazul modificarii planurilor de invatamant, studentul nu va fi obligat să promoveze disciplinele
nou introduse; poate sa o faca în mod optional, fără ca creditele astfel obtinute să înlocuiască creditele
disciplinelor nepromovate.
f. In cazul în care disciplina nepromovată de student este afectată de modificarea planului de
învătământ, situatia va fi reglementata de conducerea facultătii.
g. Studenţii care trec în ciclul II de studiu cu un examen nepromovat vor plăti contravaloarea creditelor
pentru prezentarea la examen fără a fi obligaţi să refacă şedinţele de lucrări practice dacă în anul precedent nu
au întergistrat absenţe; dacă există absenţe care necesită refacere în vederea prezentării la examen, acestea
vor fi refăcute în timpul anului universitar, împreună cu studenţii care urmează disciplina respectivă. In
valoarea taxei plătite intră cele două posibilităţi de prezentare la examen fără taxă; eventuala a treia
examinare se va plăti separat de taxă.
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III. - PRECIZARI (P) PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CREDITE
P 1. Disciplina “Educatie fizicã” este creditatã pe intreaga universitate; creditele alocate acestei
discipline se calculeazã in afara numarului de credite alocat disciplinelor obligatorii si optionale.
P 2. Disciplinele prevãzute in modului Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic
primesc credite separate, acordate de catre departament in conformitate cu reglementarile in vigoare. Calcularea
acestor credite se face in afara numarului de credite acordat disciplinelor obligatorii si optionale. Obtinerea
acestor credite este conditionatã de parcurgerea integralã a disciplinelor prevãzute in modul de pregãtire psihopedagogic. Parcurgerea intregului pachet de discipline ale modulului psiho-pedagogic se atesta de catre
departament si confera absolventului dreptul de a desfasura activitati didactice in invatamant.
P 3. Creditele pot fi alocate si unor activitati independente: practica de teren, practica pedagogica,
proiecte si lucrari de diploma.
P 4. Nu exista interferente intre evaluarea prin nota si acordarea creditelor.
P 5. Creditele alocate se cumuleaza pe discipline, la valori intregi sau fractiuni de 0,5.
P 6. La nivelul universitatii, facultatii sau catedrelor sunt desemnati coordonatori ai sistemului care
acorda si consiliere studentilor interesati.
P 7. Conditiile de obtinere a licentei si specializarilor, definite prin numarul de credite necesar, sunt
stabilite de consiliile facultatilor.
IV. - MASURI COMPLEMENTARE (MC) SISTEMULUI DE CREDITE
MC 1. Recunoasterea sistemului de credite si a notelor obtinute pe toata durata scolaritatii implica
disparitia notiunii de repetentie si a sistemului de reexaminari. In sistemul de credite se opereazã cu notiunile de
student promovat si student integralist. Este declarat promovat studentul care obtine minimum de credite pentru
promovarea anului (vezi MC7, MC8); este declarat integralist studentul care a obtinut toate creditele acordate
pe anul de studiu.
MC 2. Daca la sfarsitul duratei legale a fiecãrui ciclu de studiu studentul nu a obtinut toate creditele
stabilite poate fi solicitata o prelungire a duratei de studiu cu 1 - 4 semestre (doi ani complementari de studiu –
unul la sfarsitul ciclului I si altul la sfarsitul ciclului II); nu exista ani complementari în interiorul unui ciclu de
invatamant.
MC 3. Pentru acumularea de credite suplimentare necesare obtinerii unor specializari sau unei calificari
secundare, la sfarsitul ciclului al II-lea, studentul poate obtine - la cerere – 1 - 2 semestre de prelungire de
scolaritate. In aceasta situatie, studentul beneficiaza de scolaritate gratuita.
MC 4. Situatia scolara de la fiecare disciplina se incheie pana in ziua anterioara inceperii anului
universitar urmator. Examenele se tin in sesiunile programate. La fiecare disciplina sunt admise numai trei
examinari: doua gratuite, a treia cu plata taxei de examinare. Valoarea taxei de examinare va fi stabilita de
conducerea facultatii.
MC 5. In cazul materiilor care se predau un singur semestru, in semestrele IV/VIII, deci ultimul
semestru al primului/ultimului ciclu de invatamant, se vor prevedea in perioada de examinare urmatoare primei
sesiuni de dupa terminarea materiei, doua date diferite pentru examinare, in vederea respectarii RR 3. Aceeasi
reglementare se aplica numai materiilor care se predau in ultimul semestru din anul de incheiere al unui ciclu si
la care verificarea se face printr-un singur examen la finele semestrului IV respectiv VIII.
MC 6. Examinarile suplimentare in caz de nepromovare se tin in sesiunile programate.
Studiul disciplinelor nepromovate va fi reluat integral, cu plata creditelor aferente, in cazul cand absentele la
cursuri, seminarii si lucrari practice depãsesc un procent de 50%, indiferent de motive.
MC 7. Studentul care obtine minimum 30 credite in anul I si anul III (ritm normal de studiu)
indeplineste conditia de promovabilitate. Aceasta permite inscrierea in anul de studii urmator (II respectiv IV),
cu conditia indeplinirii precizãrilor de la punctele CP2., CP3., CP6., CP7.
MC 8. Studentii care in 2 - 4 semestre succesive (conform reglementarilor proprii) acumuleaza mai
putin de 50% din creditele reprezentand ritmul normal de studii (30 de credite) sunt exmatriculati. Cazurile de
forta majora (concedii medicale, de maternitate, misiuni specialie, burse de studii, etc.) sunt acceptate ca exceptii
de la regula si se rezolva prin intreruperea sau prelungirea scolaritatii gratuite. Intreruperile si prelungirile de
scolaritate nu sunt incluse in durata legala de scolaritate gratuita.
MC 9. In cazul efectuarii unei perioade compacte de studii la alta institutie programul de studii va face
obiectul unui contract tripartit intre student si cele doua institutii interesate.
MC 10. La cererea studentului, creditele pentru o disciplinã pot fi echivalate cu creditele obtinute la o
disciplinã echivalentã de la o altã facultate sau specializare dar numai dacã existã o conventie de echivalare intre
facultatile sau specializarile respective.
MC 11. Studentii admisi la examenul de admitere pe locurile cu taxã si studentii strãini se integreazã
acelorasi reguli ale invatamantului in sistem de credite transferabile; singura deosebire constã in plata taxelor de
scolarizare in conformitate cu hotararile Senatului Universitãtii.
52

MC 12. Studentii se înscriu la cursuri (obligatorii, optionale, facultative) in ultima saptamana de curs a
semestrului precedent. Studentii din anul I se inscriu pentru semestrul I in prima saptamana de cursuri.
V. REGULI DE APLICARE A SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE
V.1. Reguli de organizare a procesului de invatamant
RO 1. Procesul de invatamant pentru specializarile Facultatii de Stiinte ale Naturii se structureaza pe
trei etape:
- Ciclul I (anii I si II), cu durata de 2 ani, - organizat ca trunchi comun pentru specializarile Biologie si Ecologie
si Protectia Mediului, cu scopul de a asigura pregatirea de baza.
- Ciclul II (anii III si IV, respectiv V pentru specializarea Agricultura), cu durata de 2 ani (3 ani pentru
specializarea Agricultura), organizat pe specializari separate; acest ciclu are drept rol crearea pregatirii
diferentiate, pe specializari.
- Masteratul (si/sau studiile aprofundate), cu durata de trei semestre (respectiv doua semestre), asigurand
dobandirea unor cunostinte aprofundate in domeniu.
Atat ciclul I cat si ciclul II pot fi parcursi in maximum 6 ani (cate 3 ani de fiecare ciclu, celor doi ani
normali adauganduli-se cate un an complementar cu taxa), pentru specializarile Biologie, Ecologie si Protectia
Mediului, Geografie, Educatie Fizica si Sport. In aczul specializarii Agricultura, ciclul II va fi parcurs in
maximum 4 ani - trei ani normali si un eventual an complementar cu taxa).
RO 2. Durata totala a studiilor in regim gratuit nu o poate depasi pe cea stabilita conform legii prin
planul de invatamant al fiecarei facultati. Prelungirea duratei de scolarizare se poate face doar cu doi ani
complementari, la sfarsitul fiecarui ciclu de scolarizare, cu plata taxelor stabilite de regulament.
RO 3. Procesul instructiv-educativ si formarea studentilor se desfasoara pe baza planului de invatamant.
Planul de invatamant desemneaza ansamblul activitatilor programate de instruire si evaluare reunite intr-o
conceptie unitara din punct de vedere al continutului si al desfasurarii lor in timp, in vederea formarii unui
specialist cu diploma recunoscuta. Planul de invatamant are doua componente definitorii – una formativa,
privind modul de distribuire al cunostintelor formative (disciplina, module, pachete de discipline, specializari) si
una temporala, de planificare in timp a procesului de formare (saptamana, semestru, an, cicluri, perioada totala
de formare).
Disciplina este elementul formativ de baza, care reprezinta activitati unitare, atribuite unui continut
formativ distinct. Disciplina poate fi constituita din activitati de curs, seminar, laborator, proiecte, teme
individuale programete de curs, activitate practica, etc.
Fiecare disciplina se incheie cu o forma de de examinare verificare stabilita de planul de invatamant; in
urma promovarii examinarii studentul obtine creditele acordate disciplinei.
RO 4. Verificarea cunostintelor acumulate de student la fiecare disciplina se poate face prin examen,
colocviu, verificare, lucrari scrise, proiecte, lucrari de laborator. In cazul disciplinelor care au lucrari de
laborator, se poate sustine un colocviu de lucrari practice care precede si conditioneaza prezentarea la examenul
propriu zis. Toate formele de examinare, cu exceptia examenelor, se sustin inainte de sesiunea de examene. In
sesiuni se sustin doar examinari sub forma de examen. Nu este permisa sustinerea colocviilor, verificarilor,
proiectelor, etc. in timpul sesiunilor.
RO 5. Evaluarea cunostintelor se incheie prin acordarea unei note sau a unui calificativ pentru fiecare
disciplina. Nota la o disciplina evalueaza nivelul de pregatire si calitatea cunostintelor dobandite de catre student
in cadrul tuturor activitatilor aferente acelei discipline.
V.2. Reguli de atribuire a creditelor pe discipline (RAC)
RAC 1. Disciplinelor si activitatilor din planul de invatamant li se atribuie credite.
RAC 2. Numarul de credite atribuite unui an de studiu este de 60.
RAC 3. Creditele se atribuie in mod egal pe semestre – respectiv 30 credite/semestru.
RAC 4. Numarul de credite pe disciplina este un numar intreg sau fractionat, cu fractia la 0,5. Cand se
cumuleaza creditele nu se aplica rotunjiri.
RAC 5. Numarul de credite acordat unei discipline este indivizibil. Nu se admit acordari partiale de
credite pe diferitele componente de activitate aferente disciplinei.
RAC 6. Se atribuie credite si examenului de diploma/licenta astfel:
examinarea disciplinelor fundamentale – 5 credite;
examinarea disciplinelor de specialitate – 5 credite;
demonstrarea competentei lingvistice (prin examen de competenta lingvistica sau certificat) – 5 credite;
sustinerea lucrarii/proiectului de diploma/licenta – 15 credite
Total – 30 credite.
RAC 7. Obtinerea creditelor atribuite unei discipline este conditionata de promovarea disciplinei. Nota
minima de promovare este 5.
RAC 8. Creditele obtinute prin promovarea disciplinelor se recunosc in orice situatie, mai putin in
cazul exmatricularii.
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RAC 9. Un student poate acumula intr-un an de studiu mai mult de 60 de credite prin parcurgerea unor
discipline optionale din afara planului de invatamant al specializarii sale.
V.3. Reguli de alegere si contractare a disciplinelor de studiu la inceputul anului universitar (RC)
RC 1. La inceputul fiecarui an universitar studentul este obligat sa aleaga si sa precizeze in scris
disciplinele obligatorii, optionale si facultative pe care intentioneaza sa le urmeze, iar numarul de credite/an
trebuie sa fie egal cu 60. Disciplina/disciplinele astfel alese devin obligatorii si participa cu credite alocate la
numarul total de credite aferente anului universitar respectiv. Disciplinele inscrise in cerere nu pot fi inlocuite in
cursul anului universitar.
La inceputul anului II de studiu contractul va prevedea obligativitatea obtinerii celor 120 credite
aferente ciclului I. Acelasi lucru trebuie sa cuprinda contractul de studii pentru anul complementar dintre ciclul I
si II (II bis).
La inceputul anului IV de studiu contractul va prevedea obligativitatea obtinerii celor 120 credite
(respectiv 180 in cazul specializarii Agricultura), aferente ciclului II. Acelasi lucru trebuie sa cuprinda contractul
de studii pentru anul complementar de la sfarsitul ciclului II (IV bis, respectiv V bis in cazul specializarii
Agricultura).
Contractul nu poate fi reziliat in timpul anului universitar.Un indrumator delegat de facultate va asista
studentul la alcatuirea contractului de studii, care se intocmeste la inceputul fiecarui semestru I din fiecare an
universitar, in timpul primelor doua saptamani de cursuri.
RC 2. Calendarul anului universitar se structureaza in conformitate cu Planul de invatamant. Anul
universitar are doua semestre egale, de 14 saptamani fiecare.
a. – se prevad trei sesiuni de examene pentru fiecare an de studiu – iarna (3 saptamani), vara (4 saptamani) si
toamna (2 saptamani) – cu acelasi statut.
b. – verificarea prin colocvii se face in timpul ultimelor doua saptamani ale semestrului in care s-a studiat
materia respectiva; nu se sustin colocvii in timpul sesiunilor de examene.
c. – in cazul materiilor esalonate pe mai multe semestre si care prevad evaluari prin examene doar la sfarsitul
perioadei de studiu se pot organiza verificari partiale in prima decada a semestrului urmator celui in care s-a
studiat disciplina.
RC 3. Studentii isi pot alege in aceleasi perioade ca cele mentionate la RC 1 una sau mai multe
discipline facultative dintre cele oferite de facultate (in masura in care planul de invatamant o prevede). Aceste
discipline nu primesc credite, insa notele obtinute la aceste discipline vor fi luate in calcul pentru media generala
si pentru bursa de studii numai daca studentul solicita acest lucru in scris conducerii facultatii.
RC 4. Numarul maxim si minim de studenti la o disciplina optionala si/sau facultativa este impus prin
reglementarile in vigoare (Legea Invatamantului, Statutul Cadrelor Didactice). Daca numarul de optiuni pentru o
disciplina nu permite constituirea unei formatii minime de studiu, se va proceda la distribuirea acestora la
celelalte discipline.
V.4. Reguli de refacere a activitatii didactice
RR 1. In cazul nepromovarii unei / unor discipline dupa trei examinari (doua fara taxa si una cu taxa),
se va reface intreaga activitate aferenta disciplinelor respective (cursuri, seminarii / laboratoare, colocvii,
examene) in cadrul unui an complementar cu taxa, in conformitate cu RG 15 si respectiv RT 2, cu achitarea
taxelor prevazute de regulament si de hotararile conducerii Universitatii.
RR 2. In cazul solicitarii de marire a notei se repeta examenul sau forma de verificare prevazuta in
planul de invatamant in conformitate cu programarea examenelor din perioada de sesiune de toamna
(maririle de nota se sustin doar in sesiunea de toamna). Pentru marirea de nota se percep taxe conform hotararii
conducerii facultatii. Pot solicita mariri de nota atat studentii integralisti cat si cei promovati; nu exista limita in
ce priveste numarul de mariri de nota solicitate. Se pot sustine mariri de nota atat la disciplinele care se incheie
cu examen cat si la disciplinele care se incheie cu colocvii.
RR 3. Examinarile (examene sau colocvii) la fiecare disciplina se sustin numai in perioadele
programate dupa incheierea procesului instructiv-educativ din fiecare semestru (sesiunile de iarna, vara sau de
toamna) in conformitate cu RC3. La fiecare disciplina studentul se poate prezenta de numai trei ori: de doua
ori fara taxa si o data cu taxa. Contravaloarea taxei se stabileste in conformitate cu regulamentul, in functie de
rata inflatiei, de catre conducerea facultatii si cu avizul Senatului Universitatii). Se specifica urmatoarele:
1 – In cazul disciplinelor care se predau in anul I respectiv III (primul an din fiecare ciclu de invatamant),
studentul se poate prezenta la examen la data stabilita pentru fiecare sesiune pe durata intregului ciclu de
invatamant, cu respectarea RG 15 respectiv RT 2;
2. – In cazul disciplinelor care se predau in anul II respectiv IV sau - V pentru specializarea Agricultura (ultimul
an al fiecarui ciclu de invatamant), neexistand decat trei posibilitati de examinare, neprezentarea timp de doua
ori la examen se considera echivalenta cu nepromovarea acestuia si pentru prezentarea la cea de-a treia
examinare este conditionata de achitarea taxei, in conformitate cu RR1.
RR 4. Prezentarea la examenul de licenta si sustinerea lucrarii de diploma/licenta este conditionata de
acumularea tuturor creditelor aferente ciclului I si II.
Examenul de licenta si lucrarea de diploma/licanta se pot sustine de 3 ori in 5 ani consecutivi.
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V.5. - Conditii de promovabilitate (CP)
CP 1. Conform sistemului de credite transferabile, conditiile de promovabilitate a disciplinelor se refera
la numarul de credite ce trebuie cumulat. Fiecarei discipline din planul de invatamant îi este alocat un numar de
credite. Creditele se acorda numai dupa promovarea examenelor (sau a altor forme de verificare).
CP 2. Modalitati de promovare:
a. Promovarea studentilor dintr-un an de studii în altul consta in cumularea numarului minim de
credite acordate la sfarsitul fiecãrui an. Promovarea unui an de studiu sau a unui ciclu se face odata
cu obtinerea tuturor creditelor aferente disciplinelor diin anul/ciclul respectiv.
b. Numãrul minim de credite necesar promovãrii din anul I în anul II si din anul II in anul III se
calculeaza ca o suma a creditelor acordate pentru disciplinele obligatorii. Pentru promovarea din
anul III in anul IV se vor lua in calcul si creditele obtinute la disciplinele optionale din planul de
invatamant.
c. Creditele acordate disciplinelor facultative, a disciplinelor D.P.P.D. sau a sportului nu se iau in
calcul pentru promovare.
d. Conditii de promovare. In cazul prezentarii la sesiunile de examen se va tine cont de urmatoarea
regula: studentul aflat in primii ani ai fiecarui ciclu - anii I si respectiv III de studiu – poate sustine
examenele in mai mult de trei sesiuni, prezentandu-se insa pentru examinare doar de trei ori (in
conformitate cu RR 3). In caz de neprezentare la un examen (absenta), data respectiva se va
inregistra in contul celor doua posibilitati de prezentare fara plata taxelor. Pentru promovarea
examenului, studentul se va putea prezenta in orice sesiune ulterioara din anul II respectiv IV de
studiu (fara a depasi insa numarul de trei prezentari specificat de regulament), platind insa taxe
pentru fiecare prezentare (vezi schema de mai jos).
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Tx

Tx*

Tx*

Tx*

-

-

-

-

-

-

f.Tx

Tx*

Tx*

Tx*

-

-

-

-

-

-

-

-

f.Tx
+
Tx
-

Tx*

Tx*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f.Tx
*
-

f.Tx
*

f.Tx
+
Tx*

Tx

Explicatii
f.Tx. – prezentare fara taxa
Tx – prezentare la examen platind taxe
Tx – In acest caz, examenul se va sustine numai in cazul RG 15 (se poate sustine nu mai mult de un examen
dintre examenele ciclului I de studiu).
Tx*, f.Tx*, f.Tx + Tx* - situatii valabile numai pentru studentii la specializarea Agricultura
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CP 3. Studentul din anul I care dupa primele doua semestre cumuleaza un numar de credite cel putin
egal cu cel mentionat anterior (MC 4 – 30 de credite) este inscris in anul II de studii. Pentru promovarea in anul
IV se procedeaza in mod similar.
CP 4. Prezentarea la examenele din cursul anilor II, III si IV de studii este conditionata de promovarea
disciplinelor din anul I, II, respectiv III care au valoare de preconditie (ex. Morfologia plantelor preconditie
pentru Botanica sistematica; Botanica sistematica, Zoologia nevertebratelor si vertebratelor pentru Ecologie
generala, s.a.).
CP 5 a. Pentru a primi bursa, studentii trebuie sa indeplineasca conditia de integralitate (sa aiba toate
examenele promovate).
b. Acordarea burselor va fi reglementatã de conducerea facultatii in urma consultarii cu reprezentantii
organizatiilor studentesti.
CP 6. Studentii care nu cumuleaza numarul total de credite acordat unui an de studiu, si care
indeplinesc conditia de promovabilitate isi pot continua studiile, cu conditia sã-si promoveze examenele restante
in sesiunile stabilite in anul de studii urmator.
CP 7. In cazul in care studentul cumuleaza mai putin de 30 de credite pe an de studiu va fi exmatriculat.
Daca la sfarsitul anului complementar cu taxa studentul nu promoveaza disciplinele care trebuiau refacute si nu
cumuleaza creditele necesare promovarii ciclului I, va fi exmatriculat.
CP 8. In cazul in care studentul nu cumuleaza la sfarsitul anului II, respectiv IV (V pentru specializarea
Agricultura) de studii toate creditele acordate examenelor restante din anii I, II, si respecitv III (daca nu-si
promoveaza toate examenele restante) in timpul sesiunilor de examene stabilite, va fi inmatriculat la cerere intrun an complementar cu taxa.
CP 9 a. Prelungirea duratei de scolarizare in primul ciclu nu afecteaza conditiile de promovabilitate ale
ciclului urmator, dar durata totala a studiilor in regim gratuit nu poate depasi 8 semestre (4 ani de studii,
respectiv 5 pentru specializarea Agricultura).
b. Dupa consumarea acestei perioade se vor percepe taxe de scolarizare, in conformitate normele legale
in vigoare, dar nu mai mult de 1 sau 2 ani.
V.6. Reguli de transferabilitate a creditelor (RTC)
RTC 1. Transferul de credite intre facultati si/sau universitati se face in functie de conventile stabilite
intre acestea. Nu se admit transferari in ultimul an de studiu.
RTC 2. Studentul poate acumula pe durata studiilor cel mult 10 credite pe an in cursul anilor III si IV,
numai in contul disciplinelor optionale, de la discipline de la alte specializari ale facultatii sau de la alte facultati
ale universitatii “Ovidius” sau de la alte universitati. Disciplinele urmate in afara specializarii trebuie sa fie
aprobate de Consiliul Profesoral al facultatii si sa faca obiectul unor conventii semnate intre facultati. Nu se
admite inlocuirea creditelor de la disciplinele obligatorii din cadrul planului de invatamant. Pentru stagii de
studii in strainatate, Consiliul Profesoral al facultatii poate aproba un numar mai mare de de credite pe semestru
sau pe an, cu conditia incadrarii in norma totala de 30 credite/semestru pe toata durata studiilor.
RTC 3. Se poate alege un numar de discipline asociate altui domeniu de specializare in scopul obtinerii
unei specializari adicente atestate printr-un certificat. Numarul minim de discipline asociate altui domeniu de
specializare, necesar obtinerii certificatului, este stabilit de Consiliul Profesoral al Facultatii si de conducerea
Universitatii. Creditele obtinute la aceste discipline nu intra in calculul celor 60 de credite anuale de la
specializarea principala.
V.7. Reguli de intrerupere a studiilor (RI)
RI 1. Intreruperea studiilor se poate face numai la cererea scrisa a studentului si numai la inceputul
anului universitar. Numarul de intreruperi si durata acestora sunt in concordanta cu reglementarile legale in
vigoare – 1 – 2 ani in interiorul ciclului si maximum 5 ani intre cicluri.
RT 2. Intreruperea studiilor se poate face si in timpul anului universitar daca exista motive
independente de vointa studentului (certificat medical prelungit – cel putin 60 de zile de activitate didactica pe
semestru, concediu de materniate, cazuri de forta majora), insa in acest caz anul de studii inceput si intrerupt se
numara la calculul celor 3 ani cat poate dura maxim ciclul I si de 3 ani (sau 4) cat poate dura maxim ciclul II. In
acest caz regula RT 1 isi pierde valabilitatea. Intreruperea studiilor se poate face nu mai tarziu de sfarsitul lunii
iunie a fiecarui an universitar.
RT 3. In cazuri exceptionale ca cele mentionate la RT 2, se pot aproba de catre conducerea facultatii
intreruperi ale procesului de invatamant sau prelungiri de scolarizare, cel mult odata pentru fiecare an de studiu.
Acest lucru nu este permis pentru anii complementari cu taxa, decat in cazuri cu totul exceptionale si numai cu
avizul conducerii facultatii.
RT 3. In faza de pregatire a examenului de licenta si a lucrarii de diploma, se pot efectua intreruperi de
studii, a caror durata este in conformitate cu reglementarile in vigoare.
RT 4. In cazul nerespectarii termenelor de intrerupere stabilite conform regulamentului, studentul isi
pastreaza creditele obtinute pentru o perioada nelimitata si poate relua studiile prin examen de admitere.
V.8. Reguli de notare (RN)
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RN 1. Ponderea activitatilor din cadrul unei discipline este stabilita de titularul de disciplina si
confirmata de conducerea catedrei.
RN 2. Tipurile de activitati din cadrul disciplinei care vor fi punctate si ponderea acestora in nota se
stabileste de catre titularul de disciplina si se comunica studentilor la inceputul fiecarui an universitar.
RN 3. In cazul disciplinelor care prevad examinare si sub forma de colocviu de lucrari practice sau
proiect, acesta are valoare eliminatorie pentru examen. Nota la colocviul de lucrari practice, respectiv pe proiect
are pondere de 25% din nota finala a examenului, cu conditia ca la examen sa se obtina nota minima de
promovare (5). Nu este admisa promovarea colocviului sau proiectului de la o anumita disciplina fàra
promovarea examenului. Nota finala se calculeaza dupa formula urmatoare:
Nota finala = [(3 x nota de la examen) + nota de la colocviu ] / 4
RN 5. Disciplinele se incheie cu o singura nota finala; in cazul reexaminarii, nota initiala va fi anulata si
nu va influenta in nici un fel nota ulterioara.
RN 6. In cazul repetarii exceptionale a examenului la o disciplina (reexaminare cu taxa), studentul
poate solicita ca examenul final sa se desfasoare in fata unei comisii, numita de facultate, din care sa faca parte si
titularul de disciplina. Este de competenta organelor de conducere a facultatii sa aprobe examinarea cu comisie si
sa numeasca comisia de examinare.
V.9. Reguli de departajare a studentilor in functie de rezultatele profesionale (RD)
RD 1. In cazul unor competitii – obtinerea de burse, cazare in camine studentesti, obtinere de bilete in
tabere de odihna, specializare, burse de studii in strainatate, s.a.) departajarea studentilor se face in ordinea
descrescatoare a mediei generale ponderate a anului sau semestrului precedent calculata dupa formula:
(Suma nota disciplinei x nr. de credite alocat disciplinei)
Media generala ponderata =
Nr de credite/ an (60) sau pe semestru (30)
In aceasta formula sunt incluse si notele de la disciplinele Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic,
limbi straine, educatie fizica si sport sau alte discipline facultative.
VI. - DISPOZITII FINALE (DF) PRIVIND CREDITELE TRANSFERABILE
DF 1. Creditele si sistemul de alocare a creditelor se introduc incepand cu anul univ 1996 - 1997 in
facultatea de Stiinte ale Naturii si se aplica integral studentilor admisi in anul 1996 si celor asimilati acestora.
Sistemul de credite se introduce cu caracter general in toatã Universitatea “Ovidius” Constanta incepand cu anul
universitar 1998/1999 si se aplicã integral studentilor admisi in anul 1998 si celor asimilati acestora.
DF 2. Studentii din ceilalti ani de studiu sunt considerati in tranzitie si beneficiaza de masurile
complementare, inclusiv masura 1. Pentru aplicarea acestor masuri, pana la introducerea creditelor se vor
considera disciplinele promovate si notele.
DF 3. In planurile de invatamant actuale, la toti anii de studiu, se va introduce echivalentul in credite al
disciplinelor.
DF 4. Sistemul de alocare al creditelor are un coordonator desemnat la nivelul universitatii si cate un
coordonator desemnat la nivelul facultatii. Persoanele responsabile isi vor asuma si sarcina de consilieri pentru
studenti interesanti. Coordonatorii vor prezenta periodic rapoarte si propuneri privind functionarea sistemului si
imbunatatirea conditiilor de functionare.
DF 5. Studentii aflati in tranzitie pot beneficia de regula aplicarii reglementarii celei mai favorabile.
Cererile se rezolva de Biroul Consiliului Profesoral.
DF 6. Reglementarile specifice de la nivelul facultatii privind aplicarea sistemului de credite sunt
hotarate de Consiliul Profesoral al facultatii si se aproba de Senatul Universitatii.
Secretar Stiintific
Lect. univ. Dr. M. Skolka

Prodecan cu asigurarea calitatii învătământului
Lect univ. Dr. Teodora Onciu
DECAN
Conf. univ. Dr. Victoria Tigănus
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Facultatea Stiinte ale Naturii
Specializarea: BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

LISTA PRECONDITIILOR

Preconditie

Materii preconditionate

Ciclul I - trunchi comun
Chimie organica
Morfologia si anatomia plantelor
Zoologia Nevertebratelor, Histologie si embriologie,
Anatomia omului
Citologie generala, Histologie si embriologie
Ciclul II - Biologie
Genetica
Ecologie generala
Microbiologie generala
Fiziologie animala comparata
Ciclul II - Ecologie si Protectia Mediului
Ecologia sistemelor individuale: populatia si ecosistemul;
Climatologie; Ecologie acvatica (limnologie si
oceanologie); Poluare (surse, efecte si prevenire).

Principiile monitoringului integrat

Biochimie
Botanica sistematica
Anatomie comparata
Biologie celulara, Biotehnologii
Inginerie genetica, Genetica umana
Hidrobiologie, Biogeografie, Fitocenologie, Biologie
Marii Negre, Reabilitarea ecosistemelor acvatice si
controlul eutrofizarii
Microbiologie medicala
Metabolism si reglare neuro-hormonala
Legislatia
protectiei
mediului;
Economia
si
managementul mediului; Evaluarea impactului de mediu;
Ecologia umana si a habitetelor umane; Metode de
cercetare in ecologie; Protectia ecologica a cailor
navigabile si bazinelor portuare; Poluarea si protectia
aerului; Metode de cercetare in ecologie.
Economia si managementul mediului; Evaluarea
impactului de mediu.

PLANURI DE INVATAMANT VALABILE IN ANUL UNIVERSITAR 2000 - 2001
BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI (Trunchi comun)
Ciclul I - Anul I 2000/2001
Disciplina
Semestrul I
Semestrul II
C
S
Lp
U.cr.
E/C
C
S
Lp U.cr.
E/C
Chimie generala (anorganica si
2
2
4
E1
2
2
4
E2
organica)
Biofizicã
2
2
3
C2
Matematica cu aplicatii în biologie
1
1
4
C1
Morfologia si anatomia plantelor
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Zoologia nevertebratelor
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Citologie generalã
2
2
5
E1
Histologie si embriologie
2
2
5
C2
Anatomia omului
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Practica de specialitate de teren #
2
C1
3
C2
TOTAL
22
30
24
30
# Practicã de specialitate de teren - Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
Modulul de discipline a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic*
Discipline optionale**:
Educatie Fizica
2
C1
2
C2
Limba de circulatie internationala
2
2
C2
* - Credite pentru disciplinele D.P.P.D. se acordã de cãtre departament.
** - Absolvirea cursului de limbã strãinã sau prezentarea unui atestat de limba straina este obligatoriu pentru
examenul de licentã
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Ciclul I - Anul II 2000-2001
Disciplina

Semestrul III
Semestrul IV
Lp U.cr. E/C
C
S
Lp U.cr.
Biochimie
2
6
E3
2
2
4
Tehnici de calcul
1
1
2
Botanica sistematica
2
5
E3
2
2
5
Zoologia vertebratelor
2
5
E3
2
2
5
Anatomie comparata
2
6
E3
2
2
4
Biologie celulara
2
6
E3
2
2
4
Geologie si paleontologie
2
2
4
Practica de teren de specialitate #
2
C3
3
TOTAL
20
30
22
30
# Practicã de teren specialitate Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
Discipline optionale*:
Educatie Fizica
2
C3
2
Limba de circulatie internationala
2
2
Modulul de discipline a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic**
C
2
2
2
2
2
-

S
-

E/C
E4
C4
E4
E4
E4
E4
C4
C4

C4
C4

* - Absolvirea cursului de limbã strãinã este obligatoriu pentru examenul de licentã
** - Credite pentru disciplinele D.P.P.D. se acordã de cãtre departament.
BIOLOGIE
Ciclul II - Anul III 2000/2001
Disciplina
Semestrul V
Discipline fundamentale
C
S
Lp
U.cr.
Fiziologia plantelor
2
2
5
Fiziologie animala comparata
2
2
5
Genetica generala
2
2
5
Ecologie generala
2
2
5
Microbiologie generala
2
2
5
TOTAL
20
25
Discipline optionale (se vor alege cate 1 disciplina pe semestru):
Ihtiologie
2
1
5
Genetica populationala
2
1
5
Conservarea biodiversitatii si ocrotirea
naturii
Acvacultura
-

Semestrul VI
Lp U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
25

E/C
E5
E5
E5
E5
E5

C
2
2
2
2
2

S
20

E/C
E6
E6
E6
E6
E6

C5
C5
-

-

-

-

-

-

2

1

-

5

C6

-

2

-

1

5

C6

Modulul de discipline a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic*
* - Credite pentru disciplinele D.P.P. D. se acordã de cãtre departament.
Anul IV 2000/2001
Disciplina
C
2

S
-

Semestrul VII
Lp
U.cr.
2
5

Boli si daunatori agricoli (fitopatologie
si entomologie)
Hidrobiologie
2
2
5
Conservarea biodiversitatii si ocrotirea
naturii
Biogeografie
2
1
5
Fitocenologie
Inginerie genetica
2
2
5
TOTAL
15
20
Discipline optionale (se vor alege cate 2 discipline pe semestru):
Biotehnologie
2
1
5
Plante medicinale
2
1
5
Microbiologie medicala
2
1
5
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Semestrul VIII
Lp U.cr.
2
5

E/C
E7

C
2

S
-

E/C
E8

E7

2
2

1

2

5
5

E8
C8

C7
E7

2
-

15

2
-

5
20

C8
-

C7
C7
C7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metabolism si reglare neuro-hormonala
2
Biologia Marii Negre
2
Reabilitarea ecosistemelor acvatice si
2
controlul eutrofizarii
Genetica umana
2
Modulul de discipline a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic*
* - Credite pentru disciplinele D.P.P.D. se acordã de cãtre departament.

-

1
1
1

5
5
5

C8
C8
C8

-

1

5

C8

ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
Ciclul II - Anul III 2000/2001
Semestrul V
Discipline fundamentale
C
S
Lp
U.cr.
E/C
C
Ecologia sistemelor supraindividuale:
3
2
5
E5
3
populatia, ecosistemul, biosfera
Ecologia microorganismelor
2
2
5
E5
Fotosinteza
2
2
5
E5
Climatologie
1
Ecologie acvatica (limnologie si
2
2
5
E5
2
oceanologie)
Poluare: evaluare, surse, efecte, prevenire
2
2
5
E5
2
TOTAL
21
25
Discipline optionale (se va alege o disciplina pe semestru):
Evolutionism
2
1
5
C5
Ecologia omului si a asezarilor umane
2
1
5
C5
Ecologia bolilor si daunatorilor agricoli
2
1
5
C5
Ecopedologie
1
Conservarea biodiversitatii si ocrotirea
2
naturii
Modulul de discipline a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic*
* - Credite pentru disciplinele D.P.P.D. se acordã de cãtre departament.

Disciplina

Ciclul II - Anul IV 2000/2001
Disciplina

Semestrul VII
S
Lp
U.cr.
1
5

S
-

Semestrul VI
Lp
U.cr.
2
6

-

-

-

-

-

1
2

6
6

C6
E6

15

2

6
24

E6

-

-

-

-

-

2
1

6
6

C6
C6

Semestrul VIII
S
Lp U.cr.

C
E/C
C
Legislatia protectiei mediului
2
E7
Economia si managementul mediului
2
1
6
Evaluarea impactului de mediu si
2
2
6
reabilitarea ecologica
Principiile monitoringului integrat
2
2
5
E7
Biotehnologii ecologice si ingineria
2
2
5
E7
2
2
6
mediului
TOTAL
11
15
11
18
Discipline optionale (se vor alege trei discipline pe semestrul I si doua pe semestrul II):
Semestrul I
Semestrul II
C
S
Lp
U.cr.
E/C
C
S
Lp U.cr.
Modelare matematica a ecosistemelor
2
1
5
C7
Ecologia umana si a habitatelor umane
2
1
5
C7
Arhitectura peisagistica si principii de
2
1
5
C7
amenajare a teritoriului
Metode de cercetare in ecologie
2
1
5
C7
Informare si educatie ecologica
2
1
6
Protectia ecologica a cailor navigabile si
2
1
6
a bazinelor portuare
Poluarea si protectia aerului
2
1
6
Modulul de discipline a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic*
* - Credite pentru disciplinele D.P.P.D. se acordã de cãtre departament.
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E/C
E6

E/C
E8
E8
C8

E/C

C8
C8
C8

MASTERAT
BIOTEHNIE SI ECOTEHNIE MARINA SI COSTIERA
anul universitar 2000/2001
(3 semestre)

C
Structura si functionarea ecosistemelor
marine si costiere. Particularitati
ecologice ale Marii Negre
Resurse marine si costiere
valorificabile:resurse minerale; resurse
biologice - acvacultura
Tehnica explorarii si exploatarii
mediului marin si costier
Sisteme de monitoring integrat a
dinamicii mediului marin si costier
Economia si managementul costier
Economia si jurisdictia exploatarii si
protectiei mediului marin si costier.
Dezvoltarea durabila a acestora
Total

2

Semestrul I
S/
U.
E/
Lp
cr.
C
2
6
E1

C
2

Semestrul II
S/
U.
Lp
cr.
2
6

E/
C
E2

C
2

Semestrul III
S/
U. E/C
Lp
cr.
2
8
E3

2

1

6

C1

2

2

6

C2

2

2

8

C3

1

1

6

-

1

1

6

E2

-

-

-

-

2

1

6

E1

1

1

6

E2

1

1

6

E3

2

1

6

C1

2

1

6

C2

2
-

2
-

8
-

E3
-

16

30

15

30

14

30

Facultatea de Stiinte ale Naturii
Ecologie si Protectia Mediului

PROPUNERI
PRINCIPII SI REGULI PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CREDITE
1. Reforma invatamantului superior trebuie sã urmareascã intergrarea rapidã in structurile europene.
Elementele traditionale valoroase - cele proprii sau cele comune cu alte tari - vor fi pãstrate.
2. Curricula oferita de universitati trebuie sa fie suficient de larga dar nu superspecializata si trebuie sa
dezvolte: capacitatea de lucru in echipa, flexibilitatea, creativitatea, adaptabilitatea si abilitatile de comunicare in
mai multe limbi.
Regula 1: Planul de invatamant al fiecarei facultati trebuie sã continã in ciclul I cât mai multe discipline
comune cu alte facultati de profile apropiate, in ciclul II oferta fiind cât mai diversificatã si in permanenta
actualizatã. Specializarile se vor face în cursul masteratului (studii aprofundate), doctoratului si studiilor
postuniversitare.
3. Selectia trebuie efectuatã în timpul studiilor, la nivelul fiecãrui ciclu, nu doar printr-un examen de
admitere la facultate.
Propunere: Structura cifrelor de scolarizare trebuie sã fie tronconicã. O serie de studenti nu trebuie sã
pãstreze acelasi efectiv de la un ciclu la altul, ci acesta va scade in mod planificat.
Regula 3.1: In ciclul II vor fi admisi doar acei studenti care au acumulat minimum de credite necesare,
in ordinea descrescãtoare a mediilor si in limitele locurilor disponibile.
Regula 3.2 : Studentii care au acumulat creditele necesare si sunt absolventi ai ciclului I fãrã a putea fi
admisi in ciclul II fie pot relua unele discipline pentru a-si mãri un numãr stabilit de note (cu plata examenelor
respective) pentru a putea fi admisi in ciclul II, fie pot urma un an complementar.
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Regula 3.3 : Absolventii ciclului I, cu sau fara loc in ciclul II, vor primi un certificat de absolvire al
ciclului I al profilului respectiv, cu valoare de diplomã partialã.
Propunere: Introducerea unui an (sau semestru) complementar, succesiv ciclului I. Acest an (semestru)
complementar va primi absolventi ai ciclului I cu scopul de a pregati profesori de gimnaziu (clasele5-9) si
tehnicieni de laborator. Acestia vor urma studii pedagogice si studii complementare. La absolvire vor primi o
diplomã lateralã care sã le ofere prioritate la angajare ca profesori de gimnaziu sau tehnicieni de laborator.
Propunere : In ciclul al II-lea, pregatirea viitorilor profesori de liceu se va putea face urmând si modul
de orientare didacticã în paralel cu modulele de orientare în profil sau prin participarea la cursurile de pedagogie
si didacticã din cadrul modului de orientare didacticã (varianta actualã).
Ambele categorii primesc un atstat pentru a putea functiona ca profesori de liceu respectiv in învãtãmântul
superior pentru cei care vor absolvi si cursurile de masterat.
Propunere : Pentru pregãtirea corespunzãtoare a celor mai dotati studenti, cadrele didactice vor
propune module care sã continã o alternativã pentru performantã, alãturi de varianta minimã oferitã celor mai
putin interesati de disciplinã.
Propunere : Institutia tutorelui. Dupã admitere, fiecare student va fi distribuit unui tutore din cadrul
facultãtii. Tutore poate fi orice cadru didactic din facultatea urmatã de student. Rolul sãu este de a ajuta studentii
sã aleagã traseul educational, de a-i sfãtui in legatura cu corectarea dificultatilor semnalete de profesori pe
parcursul semestrelor, de a oferi sfaturi in problemele de invatamant si personale.
Propunere : Centrul de carierã. In cadrul universitãtii va fi organizat un centru de carierã - centru de
îndrumare si informatie - care va pune la dispozitia patronilor, managerilor, societatii civile in general o structurã
care sã faciliteze alegerea de cãtre acestia a celor mai potriviti absolventi pentru job-urile disponibile. In acelasi
timp, centrul va evolua odata cu piata muncii, oferind studentilor informatiile legate de posibilele locuri de
muncã, burse, cursuri de specializare.
Propunere : Anul pregãtitor. Universitatea va oferi absolventilor de liceu cu bacalaureat un an
pregãtitor care va fi facultativ si cu autofinantare. Anul pregãtitor va asigura dezvoltarea capacitatilor de invatare
si va da elementele necesare orientarii profesionale.
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Appendix 1.3.
CONSILIUL NATIONAL DE EVALUARE ACADEMICA SI ACREDITARE

FISA VIZITEI PENTRU ACREDITARE
UNITATEA (specializarea, colegiu) Ecologie si Protectia Mediului. Fac. de Stiinte ale Naturii
INSTITUTIA: Universitatea “Ovidius” Constanta
Data vizitei 16.dec. 1997
I. Componenta delegatiei care efectuează vizita:
A. Reprezentantii C.N.E.A.A.
Membrii C.N.E.A.A
Nr.
Crt.

Nume si prenume

Calitatea

Semnătura

Observatii

1
2
Membrii ai comisiilor sau experti
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume

Calitatea

Mustata Gheorghe
Tomescu Nicolae

Presedinte
Membru

Semnătura

Observatii

Semnătura

Observatii

B. Reprezentantii institutiei vizitate
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume

Calitatea

Bavaru Adrian
Tigănus Victoria

Rector
Decan

Constatările din Fisa standardelor au fost aduse la cunostinta reprezentantilor unitătii vizate. O copie
de pe Fisa standardelor poate fi depusă la dispozitia instiututiei vizate, la cerere.
CONSILIUL NATIONAL DE EVALUARE ACADEMICA SI ACREDITARE
DATA EFECTUARII VIZITEI ........16.12.1997...........
FISA STANDARDELOR PENTRU ACREDITARE
UNITATEA (specializare, colegiu): Biologie
INSTITUTIA: Facultatea de Stiinte ale Naturii, Universitatea “Ovidius” Constanta
Semnături:
1. Seful delegatiei,
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Prof.Gheorghe MUSTAŢĂ

2. Expertul care a completat fisa, Prof.Gheorghe MUSTAŢĂ..
STANDARDE GENERALE SI SPECIFICE*
I. MISIUNEA INSTITUTIEI
1. Misiunea institutiei de învătământ superior este:
a. didactică (de învătământ)
b. didactică si de cercetare stiintifică.
2. Institutia de învătământ superior îndeplineste o misiune specifică si
are obiective clare, realizabile.
II. PERSONALUL DIDACTIC
1. Personalul didactic îndeplineste cerintele legale pentru ocuparea
posturilor didactice (Art. 20, al.2)1

CONSTATARI **
Da
Da
Da

* La evaluarea academică periodică a institutiilor, facultătilor, colegiilor si specializărilor trebuie îndeplinite
standardele stabilite pentru procesul de acreditare si celelalte prevederi legale (art. 27 din Legea 88/1993)
** In rubrica “Constatări” se vor consemna fapte fără a se face aprecieri.
1

Numărul de cadre didactice titularizate, luat în considerare la verificarea prevederilor Art. 20, al. 2, este cel
rezultat tinându-se seama de posturile întregi si de fractiunile de posturi pe care le acoperă acestea la facultatea
(specializarea, colegiul) supusă evaluării.Pentru acoperirea unui post se ia în calcul un singur cadru didactic.
Cadrele didactice titularizate luate în considerare la verificarea prevederilor Art. 20, al. 2, trebuie să
îndeplinească conditiile legale privind vârsta până la care pot desfăsura activităti didactice, neputând depăsi 70
de ani, pentru profesori si conferentiari, si 65 de ani, pentru sefi de lucrări (lectori) si asistenti. Personalul
didactic care a depăsit vârsta legală de pensionare nu trebuie să depăsească 30%. In verificarea standardelor
impuse de Art.20, al.2, sunt luate în considerare numai cadrele didactice titularizate în sistemul Ministerului
Invătământului, conform legislatiei în vigoare.

STANDARDE GENERALE SI SPECIFICE
2. Institutia are – la fiecare facultate, colegiu si specializare (Art. 20, al.4):
a. posturile didactice constituite conform normativelor legale;
b. cel putin 50% din personalul didactic este reprezentat de cadre
didactice cu norma de bază (la facultate, colegiu, specializare) titularizate
în învătămânutul superior după normele legale;
c. minimum 30% din personalul didactic cu norma de bază, titularizat
posedă gradul didactic de profesor sau conferentiar.
3. Cadrul didactic, cu functia de bază la o institutie de învătământ public
sau particular, poate efectua activităti didactice prin asociere la alte
institutii de învătământ superior fără a afecta calitatea procesului
didactic.
4. Cadrele didactice asociate au făcut cunoscut, prin declaratie scrisă,
conducătorului institutiei în care au functia de bază, precum si
rectorilor institutiilor la care sunt asociati, numărul orelor didactice
prestate prin asociere (Art. 32, al. 3).
5. Cadrele didactice au contracte de muncă legale care să asigure
realizarea sarcinilor prevăzute în statul de functii.
6. Institutia asigură acoperirea, în perspectivă, a activitătilor cu cadre
didactice competente.
III. CONTINUTUL INVATAMANTULUI
1. Planurile de învătământ cuprind discipline obligatorii, optionale si
facultative, corespunzător standardelor stabilite pe plan national (Art.
21, al. 1).
2. Programele analitice ale disciplinelor de studiu răspund acelorasi
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CONSTATARI
Da
Da
Da

Nu
Da
Da
Da
Da, cu unele exceptii

cerinte ca si planurile de învătământ (Art. 21, al.2)
3. Formatiunile de studiu (serii, grupe, subgrupe) respectă normele legale
(Art. 22).
4. a. Planurile de învătământ cuprind discipline fundamentale, discipline
de specialitate în domeniu si în profil, precum si discipline
complementare, conform ponderilor prevăzute de standardele
specifice anexate.
b. Pregătirea fundamentală este asigurată de cel putin 20% din
disciplinele prevăzute în planul de învătământ.
5. Disciplinele de studiu au programe analitice în care se mentionează:
obiectivele cursului, continutul de bază, sistemul de evaluare al
studentilor, bibliografia minimală.
6. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învătământ si
continutul acestor discipline reflectat în programele analitice corespund
profilului si specializării si sunt conforme misiunii declarate.

STANDARDE GENERALE SI SPECIFICE
7. Facultatea (specializarea) respectăraportul prelegeri/activităti didactice
aplicative) prevăzut în standardele specifice.
8. a. Formele de verficicare pentru disciplinele din planul de învătământ
asigură evaluarea obiectivă a studentilor.
b.Cel putin 50% dintre formele de verficicare sunt examene.
c. Rezultatele obtinute de student pe parcursul scolarizării sunt atestate
prin foaia matricolă.
d. Minimum 51% din totalul absolventilor fiecărei serii de absolventi să
promoveze examenul de licentă sau, după caz, de absolvire (art.24,
alin.4)
9.a. Recrutarea studentilor se face prin concurs de admitere propriu, pe
baza rezultatelor obtinute de acestia.
b. Probele de concurs sunt corespunzătoare profilului pentru care se dă
admiterea.
c. Inscrierea la concursul de admitere nu se face fără dimplomă de
bacalaureat.
10. Facultatea (specializarea) respectă ponderile stagiilor de practică si
cele ale activitătilor de elaborare a lucrărilor de dipolmă (licentă)
prevăzute de normativele Ministerului învătământului pentru fiecare
profil sau specializare.
11. Pentru stagiile de practic~ există conventii de colaborare sau alte
documente în care sunt prevăzute: locul si perioada desfăsurării, modul
de organizare si ândrumare etc.
12. Formele de învătământ “seral” si “fără frecventă” sau alte forme cu
frecventă redusă nu sunt organizate fără a exista si învătământ de “zi”.
13. Disciplinele din planul de învătământ sunt acoperite cu personal
didactic având specialitatea postului ocupat sau doctoratul în profilul
postului ocupat.
14. Planul de învătământ pentru specializarea evaluată (nou înfiintată) se
diferentiază, în proportie de cel putin 20% fată de specializarea de
origine sau înrudită, prin elemente a căror oportunitate, pertinentă si
originalitate sunt suficiente pentru a o justifica.
15. Din orarul facultătii, pentru specializarea supusă evaluării, rezultă
posibilitatea desfăsurării normale a procesului de învătământ, în
conditiile legii.
16. a. Titularii de disciplină au titlul stiintific de doctor sau unt doctoranzi
în domeniu.
b. Titularii de disciplină au elaborat cursuri si alte lucrări necesare
procesului de învătământ (art.23, al.1)
17. Sefii de catedre sau departamente sunt cadre didactice titularizate:
profesori sau conferentiari.
18. Conferirea certificatelor si a diplomelor de studii respectă legislatia în
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Da
Da
Da

Da
Cu unele exceptii programele analitice
corespund profilului si specializării si
misiunii

CONSTATARI
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Nu există decat invatamant de zi
Da
Da

Da
Da
Da
Da
-

vigoare.

STANDARDE GENERALE SI SPECIFICE
IV. CERCETAREA STIINTIFICA
1. Personalul didactic si de cercetare desfăsoară activităti de cercetare
stiintifică valorificate prin publicatii, contracte, expertize, consultantă
sau prin alte modalităti (art. 26)
2. Institutia de învătământ superior desfăsoară activitate de cercetare
stiintifică, conform unui plan de cercetare propriu, atestat prin
documente aflate la catedre, la facultate etc.
3.Rezultatele cercetărilor stiintifice în cadrul laboratoarelor de cercetare
proprii unitătii de învătământ supusă procedurii de evaluare sunt
valorificate prin lucrări stiintifice publicate, brevete, etc.
Activitatea de cercetare va fi luată în considerare numai la institutia unde a
fost efectuată.
V. BAZA MATERIALA
1. Baza materială a institutiei de învătământ superior corespunde
standardelor desfăsurării unui proces instructiv-educativ de calitate
(art.25).
2. Institutia a făcut dovada că dispune de spatii adecvate procesului de
învătământ si laboratoare cu dotare corespunzătoare.
3. Institutia îndeplineste standardele pentru spatiile de învătământ:
• săli de curs: minim 1mp/loc
• săli de seminar: minim 1,4 mp/loc
• laboratoare didactice : minim 4 mp/loc
4. Numărul de locuri în sălile de curs, seminar si laborator este corelat cu
mărimea formatiunilor de lucru, conform normativelor Ministerului
Invătământului.
5. a. Laboratoarele au doatrea necesară, conform standardelor specifice.
b. Institutia a făcut dovada dotării cu aparatură cu acte de inventar.
6. a. Bibliotecile sunt dotate cu săli de lectură pentru cel putin 5% din
numărul total al studentilor (art. 25, al.2c).
b.Sunt încadrate cu personal de specialitate cu studii superioare.
c. Dispun de fond de carte propriu (art.25, al. 2c).
d. Dispun de publicatii si abonamente la periodice românesti si străine,
corespunzător misiunii asumate.

CONSTATARI
Da
Da
Da

Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da, cu unele exceptii
Da
Da
Da
Partial
Partial

7. Disciplinele prevăzute în planul de învătământ sunt acoperite integral
cu material bibliografic, aflat în biblioteca proprie, în număr suficient de
exemplare. Minimum 50% din materialul bibliografic este reprezentat de
titluri de carte sau cursuri universitare.
8. Lucrările aplicative (seminarii sau, după caz, laboratoare) la disciplinele
care asigură pregătirea generală a studentilor în domeniul informaticii si
programării se desfăsoară în săli dotate cu tehnică de calcul, astfel încât, la
nivelul unei formatii de studiu, să poată lucra maxim 2 studenti la acelasi
calculator sau terminal.
STANDARDE GENERALE SI SPECIFICE
VI. ACTIVITATEA FINANCIARA
1. Institutia dispune de buget de venituri si cheltuieli din care rezultă
situatia ei financiară.
2. Cheltuielile efectuate de către institutia de învătământ superior sunt în
acord cu legislatia în vigoare.
3. Ponderea salariilor nu depăseste 70% din totalul cheltuielilor institutiei.
4. Caracterul non-profit al institutiei rezultă din Statutul propriu si din
executia bugetară.
5. Studentii sunt informati despre posibilitătile de asistentă financiară din
partea institutiei, precum si despre modul de utilizare a taxelor.
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Partial

Da

CONSTATARI

VII. ALTE STANDARDE SPECIFICE
( Sunt standardele la care nu s-au referit standardele generale. In
continuare vor fi trecute standardele specifice relevante)
In vederea îndeplinirii misiunii specifice comisia face unele recomandări:
- Se impune efectuarea unor modificări în planul de învătământ al specializării:
- asigurarea succesiunii logice a disciplinelor (disciplina de Evolutionism trebuie să se facă în anul IV;
- cursul de Entomologie se poate face în anul II;
- asigurarea creditelor pentru cursurile optionale la anii III si IV;
- diferentierea creditelor în functie de importanta disciplinelor si de cuantumul de ore;
- acordarea unor credite si pentru aplicatiile de teren.
- Se impune punerea de acord a unor programe analitice cu cerintele misiunii specializării si a planurilor de
învătământ
- Este necesar evitarea suprapunerii la unele discipline înrudite (Biologie generală, Anatomie umană etc.)
- Se impune dotarea corespunzătoare a unor laboratoare (Hidrologie, Fiziologia plantelor, Anatomie umană)
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Appendix 2.1.
CURRICULA SPECIALIZARII Biologie
BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI (Trunchi comun)
Promotia 1996 - 2000
Credite transferabile
Ciclul I - Anul I
Disciplina
C
2
-

S
-

Semestrul I
Lp
U.cr.
2
5
-

E/C
E1

Chimie anorganică
Chimie organică
Morfologia si anatomia plantelor
Zoologia nevertebratelor
3
3
5
E1
Histologie si embriologie animală
2
2
5
E1
Anatomia si igiena omului
Tehnici de calcul, modelare si
programare
Biologie generala
Biostatistica
2
2
5
E1
TOTAL
30
Practică de specialitate
- Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practică de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

S
-

2

-

Semestrul II
Lp U.cr.
2
5
3
5
3
5
3
5
2
5
2

28

5

E/C
E2
E2
E2
E2
C2
C2

30

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul I - Anul II
Disciplina
C
3
2
2

S
-

Semestrul III
Lp
U.cr.
3
5
3
5
2
5

E/C
E3
E3
C3

Biochimie
Botanică sistematică
Zoologia vertebratelor
Biologie celulară si moleculara
Geologie si paleontologie
Fiziologia plantelor
Biofizica
TOTAL
30
Practicã de specialitate
- Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

C
2
3
3
3
2
2

Semestrul IV
Lp U.cr.
2
5
2
5
3
5
3
5
2
5
2
5
29
30
S
-

E/C
E4
E4
E4
E4
E4
E4

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul II - Anul III
Disciplina
Fiziologie animalã comparata
Geneticã
Ecologie generalã
Fitocenologie
Entomologie aplicata
Microbiologie generalã
Fitopatologie
Ocrotirea naturii si a biodiversitatii
Evolutionism
TOTAL

C
2
2
2
3
2

C
3
2

S
-

Semestrul V
Lp
U.cr.
3
5

2
2
2
22

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

E/C
E5

2

5

E5

2
2
2

5
5
5
30

E5
E5
E5

C
3
2
2
2
2
2

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş
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Semestrul VI
Lp U.cr.
3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

S
-

26

30

E/C
E6
E6
E6
E6
E6
E6

Ciclul II – Anul IV
Disciplina

Credite transferabile

Biologia Mãrii Negre
Protectia mediului
Hidrobiologie
Toxicologie
Inginerie genetica
Biotehnologie
Plante medicinale si aromatice
Protectia mediului (apa, sol, aer)
Biogeografie
Ecologie umana si asezari umane
TOTAL

C
2
2
2
2
2
2
2

Semestrul VII
Lp
U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

S
-

28

E/C
E7
E7
E7
C7
E7
E7
E7

S
-

-

-

2
2
2

30

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş
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Semestrul VIII
Lp U.cr.
2
5
2
5
2
5

C
2
2
2

24

E/C
E8
E8
E8

-

-

-

2
2
2

5
5
5
30

E8
E8
E8

BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI (Trunchi comun)
PROMOTIA 1997-2001
Ciclul I - Anul I
Disciplina
C
2
2
2
3
2

S
-

Semestrul I
Lp
U.cr.
2
5
1
5
3
5
3
5
2
5

E/C
E1

Chimie anorganicã
Chimie organicã
Matematiciă cu aplicatii în biologie
C1
Morfologia si anatomia plantelor
E1
Zoologia nevertebratelor
E1
Citologie generalã
E1
Histologie si embriologie animala
Anatomia si igiena omului
Tehnici de calcul, modelare si
programare
Elemente de geologie generala
2
2
5
C2
TOTAL
26
30
Practicã de specialitate
- Aplicatii de teren 5 zile/ sem. X 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

C
2
3
2
2
2
2

S
1
26

Semestrul III
Lp
U.cr.
2
5
3
5
3
5
2
5
2
5
5
30

E/C
E3
E3
E3
E3
C3
C3

Biochimie
Botanică sistematică
Zoologia vertebratelor
Anatomie comparată a metazoarelor
Biologie celulară
Elemente de paleontologie
Evolutionism
TOTAL
Practicã de specialitate
- Aplicatii de teren 5 zile/ sem. X 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

Semestrul II
Lp U.cr.
2
5
3
5
3
5
2
5
3
5
2
5

28

E/C
E2
E2
E2
E2
E2
C2

30

C
2
3
3
2
3
-

S
25

Semestrul IV
Lp U.cr.
2
5
2
5
3
5
2
5
3
5
30

S
-

Semestrul VI
Lp U.cr.
3
5
3
5
2
5
2
5
2
5

E/C
E4
E4
E4
E4
E4
-

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul II – Anul III
Disciplina

TOTAL

S
-

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul I – Anul II
Disciplina

Fiziologie animalã comparată
Fiziologie vegetală
Geneticã
Ecologie generalã
Microbiologie generalã

C
2
2
2
2
3
2

C
3
2
2
2
2

S
-

Semestrul V
Lp
U.cr.
3
5
3
5
2
5
2
5
2
5

23

E/C
E5
E5
E5
E5
E5

C
3
2
2
2
2

30

Discipline optionale (se vor alege cate 1 disciplina pe semestru):
Pedologie
2
2
Plante medicinale
2
2
Genetică populatională
2
2
Parazitologie
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5
5
5
-

23
C5
C5
C5
-

2

-

E/C
E6
E6
E6
E6
E6

30
2

5

C6

Genetică umana
Etologie

-

-

-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

-

2
2

2
2

-

5
5

C6
C6

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul II - Anul IV
Disciplina
Boli si daunatori agricoli (fitopatologie
si entomologie)
Fitocenologie
Conservarea biodiversitătii si ocrotirii
naturii
Biogeografie
Biologia Mãrii Negre
Hidrobiologie
Inginerie genetica
TOTAL

-

Semestrul VII
Lp
U.cr.
2
5

C
2

S
-

-

-

-

2
2
2

16

2
2
2

Semestrul VIII
Lp U.cr.
2
5

E/C
E7

C
2

S
-

E/C
E8

-

-

2
2

1

3
-

5
5

E8
C8

5
5
5
30

C7
E7
C7

2
2
-

20

2
2
-

5
5
30

E8
E8
-

2
2

5
5

C7
C7

-

-

-

-

2
2

2
2

5
5

C8
C8

2

5

C8

Discipline optionale (se vor alege 2 discipline pe semestrul I):
Principii de ocrotire fitoterapeutice
Biotehnologie
Metabolism si reglare neurohormonala
Reabilitartea ecosistemelor acvatice si
controlul eutrofizarii
Genetica umana

2
2
-

-

2

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş
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-

BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI (Trunchi comun)
Promotia 1998 - 2002
Ciclul I - Anul I
Disciplina
C
2
2
2
3
2
2
-

S
-

Semestrul I
Lp
U.cr.
2
5
1
5
3
5
3
5
2
5
2
5
-

E/C
E1

Chimie anorganicã
Chimie organicã
Matematiciă cu aplicatii în biologie
C1
Morfologia si anatomia plantelor
E1
Zoologia nevertebratelor
E1
Citologie generalã
E1
Histologie si embriologie animala
E1
Anatomia si igiena omului
Tehnici de calcul, modelare si
programare
Elemente de geologie generala
TOTAL
26
30
Practicã de specialitate
- Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

C
2
3
2
2
2
2

S
1
26

Semestrul III
Lp
U.cr.
2
5
3
5
3
5
2
5
2
5
5
30

E/C
E3
E3
E3
E3
C3
C3

Biochimie
Botanică sistematică
Zoologia vertebratelor
Anatomie comparată a metazoarelor
Biologie celulară
Elemente de paleontologie
Evolutionism
TOTAL
Practicã de specialitate
- Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

2

27

Semestrul II
Lp U.cr.
2
5
3
5
3
5
3
5
2
5
2

5
30

E/C
E2
E2
E2
E2
C2
C2

C
2
3
3
2
3
-

S
25

Semestrul IV
Lp U.cr.
2
5
2
5
3
5
2
5
3
5
30

S
-

Semestrul VI
Lp U.cr.
3
5
3
5
2
5
2
5
2
5

E/C
E4
E4
E4
E4
E4
-

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul II - Anul III
Disciplina

TOTAL

S
-

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Ciclul I - Anul II
Disciplina

Fiziologie animalã comparată
Fiziologie vegetală
Geneticã
Ecologie generalã
Microbiologie generalã

C
2
2
2
3
1

C
3
2
2
2
2

S
-

Semestrul V
Lp
U.cr.
3
5
3
5
2
5
2
5
2
5

23

E/C
E5
E5
E5
E5
E5

C
3
2
2
2
2

30

Discipline optionale (se vor alege cate 1 disciplina pe semestru):
Ihtiologie
2
2
Pedologie
2
2
Plante medicinale
2
2
Parazitologie
Etologie
72

5
5
5
-

22
C5
C5
C5
-

2
2

-

E/C
E6
E6
E6
E6
E6

30
2
2

5
5

C6
C6

Microbiologie acvatică

-

-

-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

Ciclul II - Anul IV
Disciplina

-

-

2

-

2

5

C6

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Credite transferabile

Entomologie
Fitopatologie
Fitocenologie
Conservarea biodiversitătii si ocrotirii
naturii
Biogeografie
Biologia Mãrii Negre
Hidrobiologie
Fitocenologia si vegetatia Romaniei
TOTAL

Semestrul VII
Lp
U.cr.
3
5
-

C
2
-

S

2
2
2

17

2
2
2

Discipline optionale (se vor alege 2 discipline pe semestrul I):
Metode si tehnologii de epurare
2
2
abiologica a apelor uzate
Acvacultura
2
2
Biotehnologii microbiene
2
2
Inginerie genetica
2
2
Reabilitartea ecosistemelor acvatice si
controlul eutrofizarii
Productivitatea primara a ecosistemelor
Monitoring ecologic
Legislatia protectiei mediului

-

-

-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

C
2
2
2

S
1

5
5
5
30

C7
E7
C7

2
2
-

16

2
2
-

5
5
30

5

C7

-

-

-

-

-

5
5
5
-

C7
C7
C7
-

2

-

2

5

C8

-

-

2

-

2

5

C8

-

-

2
2

1

2
-

5
5

C8
C8

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş
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Semestrul VIII
Lp U.cr.
3
5
3
5
5

E/C
E7
-

E/C
E8
E8
C8
E8
E8
-

BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI (Trunchi comun)
Promotia 1999-2003
Credite transferabile
Ciclul I - Anul I
Disciplina
C
2

Semestrul I
Lp
U.cr.
2
4

S
-

C
2

S

Semestrul II
Lp U.cr.
2
4

E/C
Chimie generalà (anorganică si
E2
organica)
Biofizicã
2
2
3
C2
Matematică cu aplicatii în biologie
1
1
3
C1
Morfologia si anatomia plantelor
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Zoologia nevertebratelor
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Citologie generalã
2
2
5
E1
Histologie si embriologie
2
2
5
E2
Anatomia omului
2
2
5
E1
2
2
4
E2
Practică de specialitate de teren #
2
C1
3
C2
TOTAL
22
30
24
30
# Practică de specialitate de teren - Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

E/C
E1

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş

Credite transferabile
Ciclul I - Anul II
Disciplina

Semestrul IV
Lp U.cr.
Biochimie
2
4
Tehnici de calcul
1
2
Biologie celulară
2
4
Botanică sistematică
2
4
Zoologia vertebratelor
2
4
Anatomie comparată a metazoarelor
2
4
Geologie si paleontologie
2
4
Practică de teren de specialitate #
3
TOTAL
20
30
26
30
# Practicã de teren specialitate Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
C
2
2
2
2
2
-

S
-

Semestrul III
Lp U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

E/C
E3
E3
E3
E3
E3
-

C
2
1
2
2
2
2
2

S
-

E/C
E4
C4
E4
E4
E4
E4
C4
C4

DECAN
Conf. dr. Victoria Tigănuş
Credite transferabile

Ciclul II - Anul III
Disciplina
Fiziologia plantelor
Fiziologie animala comparată
Genetica generala
Ecologie generala
Microbiologie generala
TOTAL

C
2
2
2
2
2

S
20

Semestrul V
Lp
U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
30

Discipline optionale (se vor alege cate 1 disciplina pe semestru):
Ihtiologie
2
1
5
Genetica populationala
2
1
5
74

E/C
E5
E5
E5
E5
E5

C5
C5

C
2
2
2
2
2

-

S
20
-

Semestrul VI
Lp U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
30
-

-

E/C
E6
E6
E6
E6
E6

-

Conservarea biodiversitatii si ocrotirea
naturii
Imunologie
Evolutionism
Plante medicinale

-

-

-

-

-

2

1

-

5

C6

2
2

1
-

1

5
5

C5
C5

2
-

-

1
-

5
-

C6
-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus
Credite transferabile

Anul IV
Disciplina
C
2

S
-

Semestrul VII
Lp
U.cr.
2
5

E/C
E7

C
2

S
-

Semestrul VIII
Lp U.cr.
2
6

Boli si daunatori agricoli (fitopatologie si
entomologie)
Hidrobiologie
2
2
5
Biogeografie
Biologia Mării Negre
Metabolism si reglare neurohormonala
2
2
Inginerie genetica
2
2
5
TOTAL
14
30
Discipline optionale (se vor alege cate 2 discipline pe semestru):
Biotehnologie
2
1
5
Plante medicale şi aromatice
-

E7
C7
E7

2
2
2
-

1
12

2

C7
-

2

-

Fotosinteză

2

-

1

5

C7

Fitocenologie

2

-

1

5

C7

Microbiologie medicala

2

-

1

5

C7

-

Acvacultură
Parazitologie

-

-

-

-

-

2
2

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus

75

E/C
E8

6
5
5
30

E8
C8C8
-

1

5

C8-

-

-

-

-

-

1
1

5
5

C8C8

2
-

BIOLOGIE si ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI (Trunchi comun)
PROMOTIA 2000-2004
Credite transferabile
Ciclul I - Anul I
Disciplina
C
2

Semestrul I
Lp
U.cr.
2
4

S
-

C
2

S

Semestrul II
Lp U.cr.
2
4

E/C
Chimie generala (anorganica si
E2
organica)
Biofizică
2
2
3
C2
Matematica cu aplicatii în biologie
1
1
4
C1
Morfologia si anatomia plantelor
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Zoologia nevertebratelor
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Citologie generală
2
2
5
E1
Histologie si embriologie
2
2
5
C2
Anatomia omului
2
2
5
E1
2
2
5
E2
Practica de specialitate de teren #
2
C1
3
C2
TOTAL
22
30
24
30
# Practică de specialitate de teren - Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

E/C
E1

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus

Ciclul I - Anul II Credite transferabile
Disciplina

Semestrul III
Semestrul IV
Lp U.cr. E/C
C
S
Lp U.cr.
Biochimie
2
6
E3
2
2
4
Tehnici de calcul
1
1
2
Botanica sistematica
2
5
E3
2
2
5
Zoologia vertebratelor
2
5
E3
2
2
5
Anatomie comparata a metazoarelor
2
6
E3
2
2
4
Biologie celulara
2
6
E3
2
2
4
Geologie si paleontologie
2
2
2
4
Practica de teren de specialitate #
2
C3
3
TOTAL
24
30
22
30
# Practicã de teren specialitate Aplicatii de teren 5 zile/ sem. x 8 ore; Practicã de teren vara 14 zile x 8 ore
C
2
2
2
2
2
2

S
-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

E/C
E4
C4
E4
E4
E4
E4
C4
C4

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus

Credite transferabile
Ciclul II - Anul III
Disciplina
Fiziologia plantelor
Fiziologie animala comparată
Genetica generala
Ecologie generala
Microbiologie generala
TOTAL

C
2
2
2
2
2

S
20

Semestrul V
Lp
U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
30

Discipline optionale (se vor alege cate 1 disciplina pe semestru):
Ihtiologie
2
1
5
Genetica populationala
2
1
5
76

E/C
E5
E5
E5
E5
E5

C5
C5

C
2
2
2
2
2

-

S
20
-

Semestrul VI
Lp U.cr.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
30
-

-

E/C
E6
E6
E6
E6
E6

-

Conservarea biodiversitatii si ocrotirea
naturii
Imunologie
Evolutionism
Plante medicinale

-

-

-

-

-

2

1

-

5

C6

2
2

1
-

1

5
5

C5
C5

2
-

-

1
-

5
-

C6
-

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus

Credite transferabile
Anul IV
Disciplina
C
2

S
-

Semestrul VII
Lp
U.cr.
2
5

E/C
E7

C
2

S
-

Semestrul VIII
Lp U.cr.
2
6

Boli si daunatori agricoli (fitopatologie si
entomologie)
Hidrobiologie
2
2
5
Biogeografie
Biologia Mării Negre
Metabolism si reglare neurohormonala
2
2
Inginerie genetica
2
2
5
TOTAL
14
30
Discipline optionale (se vor alege cate 2 discipline pe semestru):
Biotehnologie
2
1
5
Plante medicale şi aromatice
-

E7
C7
E7

2
2
2
-

1
12

2

C7
-

2

-

Fotosinteză

2

-

1

5

C7

Fitocenologie

2

-

1

5

C7

Microbiologie medicala

2

-

1

5

C7

-

Acvacultură
Parazitologie

-

-

-

-

-

2
2

RECTOR
Prof. univ. dr. Adrian Bavaru

E/C
E8

6
5
5
30

E8
C8C8
-

1

5

C8-

-

-

-

-

-

1
1

5
5

C8C8

2
-

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus

Appendix 2.2
Curricula content
Anul I
Morfologia si anatomia plantelor (SN BL1 B1) (disciplină crucială)

77

Studenţilor le sunt predate cunoştinţele de baza referitoare la alcătuirea celulei vegetale, tipurile de ţesuturi
vegetale, morfologia si structura anatomica a organelor plantelor precum si modul de înmulţire a plantelor.
Celula vegetala (generalităţi, componentele vii si diviziunea celulei). Ţesuturile vegetale (definiţie, generalităţi,
clasificare). Organografie (rădăcina, tulpina, frunza – morfologie, anatomie, funcţii). Reproducerea plantelor
(generalităţi, tipuri de înmulţire, ciclul de dezvoltare)
Zoologia nevertebratelor (SN BL1 Z1) (disciplină crucială)
Cursul are in vedere prezentarea in ordine sistematica a tuturor grupelor de nevertebrate existente in prezent, cu
exemple-tip pentru fiecare grupa taxonomica in parte (cu descrierea morfologiei externe, organizaţiei interne si a
modului de reproducere). Principii generale si criterii de clasificare a fiinţelor vii. Regnul Protozoa
(caracterizare, clasificare, filogenia protozoarelor). Regnul Metazoa (caracterizare generala, structura, ecologia,
sistematica principalelor unităţi taxonomice; originea metazoarelor – teorii privind originea si principalele
direcţii de evoluţie a metazoarelor).
Citologie generală (SN BL1 CG) (disciplină fundamentală)
Studenţilor le sunt prezentate cunoştinţele de bază privind structura si ultrastructura celulei vegetale si animale.
Celule procariote si eucariote. Nucleul - caracteristici, structura. Membrana celulara - diferente intre structura
membranei celulare la plante si animale. Citoplasma celulara. Organitele citoplasmatice -structura, rol, organite
specifice regnului vegetal.
Anatomia omului (SN BL1 A1) (disciplină fundamentală)
Oferă studenţilor noţiuni despre structura si forma organelor, aparatelor si sistemelor organismului uman,
familiarizându-i cu un limbaj ştiinţific, biologic, necesar înţelegerii proceselor fiziologice pe care le vor studia in
anii următori. Particularităţi anatomice ale organismului. Structuri funcţionale. Aparatul locomotor. Sistemul
muscular. Sistemul nervos. Analizatorii cutanat, olfactiv, gustativ, optic, acustico-vestibular. Sângele si aparatul
circulator. Aparatul respirator. Aparatul digestiv, aparatul excretor, aparatul reproducător. Glandele endocrine.
Histologie si embriologie (SN BL1 Z2) (disciplină fundamentală)
Însuşirea de către studenţi a unor noţiuni despre structurile diferitelor ţesuturi animale precum si despre
înmulţirea sexuată, gameţi, dezvoltarea embrionara si organogeneza. Celula animala. Ţesuturile - generalităţi,
clasificare, tipuri). Ţesutul epitelial. Ţesuturile de tip conjunctiv. Ţesutul muscular. Ţesutul nervos. Înmulţirea
sexuata. Fecundaţia. Gastrulaţia. Anexele embrionare. Organogeneza.
Chimie generală (SN BL1 C1) (disciplină fundamentală)
Urmăreşte aprofundarea de către studenţi a unor noţiuni privind structura atomilor si moleculelor, legătura
chimica, studiul cinetic si termodinamic al reacţiilor chimice, al tipurilor de reacţii si metodelor utilizate in
chimia analitica, chimia elementelor si compuşilor anorganici. Structura atomilor. Legături chimice. Moleculele
- structura si proprietăţi fizice. Reacţii chimice ale compuşilor anorganici. Chimia elementelor si compuşilor
anorganici. Se adaugă înarmarea studenţilor cu noţiuni ştiinţifice despre aspecte caracteristice reacţiilor organice,
structura, izomeria si proprietăţile compuşilor organici. Sistematizarea compuşilor activi biologic in funcţie de
asimetria moleculara. Hidrocarburile. Compuşii halogenaţi, hidroxilici, carbonilici; acizi, esteri, derivaţi
funcţionali. Glucide, amine, aminoacizi, proteine. Compuşi organici heterociclici; terpenoide, steroide.
Biofizica (SN BL1 BF) (disciplină fundamentală)
Introducerea modului de gândire al fizicii teoretice in analiza si descrierea fenomenelor din lumea viului
(elemente de biofizica moleculara, celulara si acţiunea unor factori fizici asupra sistemelor biologice). Probleme
conceptuale si metodologice – metoda biofizica de analiza a organismului viu, carterul legic si coerent al
fenomenelor din lumea viului, conexiunea universala, problema modelarii, principiul homeostaziei, elemente de
termodinamica biologica, ireversibilitatea proceselor biologice, stări staţionare. Elemente de biofizica moleculara
– structura biomoleculelor, forţele intermoleculare, apa in corpul uman, sistemele disperse, fenomenele de
transport. Elemente de biofizica celulara – membrana celulara, bioelectrogeneza, receptori membranari,
contracţia musculara, respiraţia si bioenergetica celulara.
Matematica cu aplicaţii in biologie (SN BL1 M1) (disciplină fundamentală)
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Însuşirea de către studenţi a modelelor de gândire statistică descriptivă si inductivă si utilizarea lor in aprecierea
si interpretarea datelor biologice si ecologice. Iniţierea studenţilor in unele modele de gândire statistică,
planificarea experimentelor, formarea unei gândiri de tip interdisciplinar.
Practica de teren (SN BL1 PT1) (disciplină fundamentală)
Urmăreşte fixarea cunoştinţelor de morfologia şi anatomia plantelor cât şi a celor de zoologia nevertebratelor.
Studenţilor li se dezvoltă spiritul de observaţie, sunt învăţaţi să colecteze plante şi animale şi să le condiţioneze.
Anul II
Botanica sistematică (SN BL2 B2) ) (disciplină crucială)
Însuşirea cunoştinţelor generale de taxonomie, morfo-anatomie, biologie, ecologie si răspândire ale principalelor
grupe de organisme vegetale precum si probleme legate de direcţiile de evoluţie si filogenie a acestora,
importanta economică si farmaceutică a lor. Prezentarea caracterelor generale ale plantelor Cryptogame.
Criteriile de clasificare pe etape de evoluţie si filumuri. Caracterizarea plantelor, filogenia lor, prezentarea
ciclurilor ontogenetice. Reprezentanţi din flora României.
Zoologia vertebratelor (SN BL2 Z3) (disciplină crucială)
Însuşirea cunoştinţelor de morfologie, structură, taxonomie, evoluţie si filogenie a cordatelor, cunoaşterea
principalelor însuşiri adaptative, ecologice si etologice ale grupelor studiate, a răspândirii si rolului lor in
habitatele specifice, a importantei deosebite a unor specii din fauna României si din fauna mondiala si
evidenţierea acelor grupe sau specii ale căror populaţii sunt in regres sau ameninţate cu dispariţia si a mijloacelor
de protecţie a acestora.
Importanta nevertebratelor si legătura acestora cu vertebratele. Încrengătura Urochordata (caractere generale,
sistematica). Încrengătura Cephalochordata (morfologie externa si interna, filogenie). Încrengătura Vertebrata:
Agnatha, Pisces (Chondrichthyes, Osteichthyes), Tetrapoda (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) - caractere,
dezvoltare, clasificare, biologie, origine si evoluţie.
Geologie şi paleontologie (SN BL2 GP) (disciplină fundamentală)
Cunoaşterea constituţiei interne a globului terestru, a principalelor tipuri de roci din scoarţa si a fenomenelor
geologice interne si externe, familiarizarea cu terminologia geologică specifică, relevarea principiilor geologice
si paleontologice-stratigrafice care demonstrează evoluţia scoarţei terestre si a vieţuitoarelor. Pământul-corp
cosmic, originea, proprietăţile fizice, structura interna, gravitaţia, magnetismul, învelişurile Pământului. Noţiuni
de geologie dinamică externă, pedologie, paleobotanică si paleozoologie, stratigrafie.
Anatomie comparată a metazoarelor (SN BL2 A2) (disciplină fundamentală)
Pe baza cunoştinţelor de anatomie, citologie, embriologie, histologie si paleontologie studenţilor li se dezvăluie
planul unitar de structura si organizare a metazoarelor, cum s-au dezvoltat organele si sistemele de organe,
reprezentând trepte in ilustrarea procesului evoluţiei lumii vii. Principiile generale ale anatomiei comparate.
Tipurile de ouă si segmentarea. Elementele de organogeneză. Evoluţia celomului. Derivatele epiblastului,
endoblastului si ale mezoblastului. Evoluţia si cauzele acesteia in plan morfologic.
Biologie celulară (SN BL2 BC) (disciplină crucială)
Studenţii obţin cunoştinţe de bază privind evoluţia si diferenţierea celulelor, organizarea moleculara si funcţiile
principalelor tipuri de celule, mecanismele de comunicare dintre celule si funcţiile organitelor celulare. Evoluţia
celulelor. particularităţi ale organizării celulei animale. Membrana celulară - rol structural si funcţional: lipide,
proteine si glicoproteine membranare. Fagocitoza si endocitoza. Receptori intracelulari si membranari.
Adeziunea intracelulară si difuzia. Rolul si funcţia nucleului si a organitelor celulare: mitocondrii, peroxizomi,
lipozomi, reticulul endoplasmatic.
Biochimie (SN BL2 C2) (disciplină crucială)
Înarmarea studenţilor cu noţiuni ştiinţifice despre: compuşii organici; compoziţia chimică generală a
organismelor vii; bioelementele; biomolecule anorganice si organice; metabolismele intermediare, reglarea si
integrarea biochimica a metabolismului. Formarea unor deprinderi de munca intelectuala si practica, de a
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manevra ustensilele de laborator si aparatura de laborator specifice laboratorului de biochimie. Formarea
capacităţii studenţilor de a concepe si realiza practici experimentale pentru a putea deveni cercetători.
Tehnici de calcul (SN BL2 M2) (disciplină fundamentală)
Cunoaşterea si utilizarea calculatoarelor compatibile IBM PC.
Prezentarea calculatorului personal compatibil IBM. Sistemul de operare MS-DOS – funcţiile sistemului de
operare, comenzi uzuale. Utilitarul Norton Commander – prezentare generală, facilităţi oferite, comenzi,
subcomenzi, comenzi imediate. Rezolvarea unor probleme cu ajutorul calculatorului. Sistemul Turbo Pascal –
prezentare generală si mod de lucru. Limbajul Pascal – structură, reguli de sintaxă, tipuri de date, instrucţiuni,
subprograme si variabile.
Practica de teren (SN BL1 PT2) (disciplină fundamentală)
Se fixează cunoştinţe de zoologia vertebratelor şi botanică sistematică, dar sunt observate organismele în mediul
lor natural, se evidenţiază locul şi poziţia fiecărui taxon în ecosistem. Studenţilor li se dezvoltă spiritul de
observaţie, respectul pentru tot ceea ce este viu, sunt învăţaţi să colecteze plante şi animale şi să le condiţioneze.
Ciclul II
Anul III
Fiziologie animală comparată (SN BL3 Z4) (disciplină crucială)
Pe baza cunoştinţelor de zoologie si biochimie, biofizica, anatomie acumulate in anii anteriori se oferă
posibilitatea studierii funcţiilor ţesuturilor si ale organismului ca un tot unitar precum şi studiul adaptării
funcţiilor organismului animal la condiţiile mediului de viata. Electricitatea membranei celulare. Excitabilitatea.
Elemente privind fiziologia centrilor nervoşi. Proprietăţile generale ale receptorilor si sensibilităţile. Mişcarea in
lumea animală şi fiziologia muşchiului striat si neted, a organelor luminoase şi cromatoforilor. Reflexele
condiţionate si necondiţionate. Legile activităţii nervoase superioare. Veghea si somnul. Mecanismele fiziologice
particulare diferitelor sisteme si aparate.
Fiziologia plantelor (SN BL3 B3) (disciplină crucială)
Cunoaşterea fenomenelor si proceselor fundamentale ale vieţii plantelor precum si principalele funcţii biologice:
nutriţia, creşterea, reproducerea, sensibilitatea si excitabilitatea, mişcarea, capacitatea de adaptare la condiţii de
viata, comunicarea, îmbătrânirea si moartea. Aprofundarea acestor fenomene permite posibilitatea înţelegerii
proceselor de dirijare pentru obţinerea de produse necesare întreţinerii populaţiei umane şi a verigilor
susţinătoare.
Fiziologia celulei vegetale – consideraţii generale, corelaţie structură – funcţie, schimburi de substanţă între
celula vegetală si mediul extern. Regimul de apă al plantelor. Nutriţia plantelor. Respiraţia. Creşterea si
dezvoltarea – mecanisme, reglare. Mişcările plantelor. Implicaţii economice ale fenomenelor si proceselor
fiziologice la plante.
Ecologie generală (SN BL3 E1) (disciplină crucială)
Însuşirea principiilor de bază ale ecologiei, a noţiunilor legate de caracteristicile generale ale populaţiei (efective,
natalitate, mortalitate, structura, dinamica, interacţiuni), diversitatea ecologică, structura spaţială şi trofica a
ecosistemelor, productivitatea sistemelor vii, protecţia si reconstrucţia ecosistemelor.
Ecologie – fundamentare teoretica. Ecosistem – unitatea funcţională fundamentală a biosferei. Mediul de viaţă al
organismelor vii - concepte, definiţii. Principalii factori abiotici. Populaţia. Diversitatea ecologică. Structura
spaţială si trofică a sistemelor ecologice. Circulaţia substanţelor si energiei în ecosisteme. Autoreglarea.
Homeostazia. Dinamica si dezvoltarea ecosistemului. Bazele productivităţii ecologice. Deteriorarea
ecosistemelor. Protecţia ecosistemelor. Educaţie, cultură etică si drept ecologic.
Microbiologie generală (SN BL3 MG) (disciplină crucială)
Studenţii fac cunoştinţă cu probleme de virologie generală, bacteriologie generală, fiziologia microorganismelor,
genetica microorganismelor şi imunologie fundamentală. Aceste date sunt necesare înţelegerii noţiunilor din
cursurile de genetică, biotehnologie si imunologie.
Virologie generală – caracterizarea virusurilor si clasificare, morfologie si structură, replicarea. Viroizii.
Bacteriofagii. Fiziologia microorganismelor. Creşterea în condiţii aerobe şi anaerobe a organismelor.

80

Bacteriologie generala. Imunologie fundamentală – antigene, anticorpi, sistemul complement, complexul major
de histocompatibilitate. Genetica microorganismelor.
Genetica generală (SN BL3 GN1) (disciplină crucială)
Însuşirea de cunoştinţe referitoare la mecanismele eredităţii in lumea vie la diferitele nivele de organizare a
materiei vii. Teorii ale eredităţii. Fundamentarea citogeneticii. Definirea substratului chimic al eredităţii.
Structura acizilor nucleici. Sinteza replicativă a AND. Transcrierea, codificarea si decodificarea informaţiei
genetice. Reglarea activităţii genice. Recombinarea genetica la procariote si eucariote. Complementaţia genică si
structura fină a genei. Mutaţii si procesul reparator. Legile transmiterii caracterelor ereditare. Citogenetica.
Determinismul genetic al sexelor. Inginerie genetica. Ameliorare. Genetica umana şi genetica populaţiilor.
Evoluţionism (SN BL3 EV) (disciplină opţională)
Cunoaşterea de către studenţi a teoriilor privind constituirea şi apariţia materiei vii, proprietăţile fundamentale şi
formele de manifestare a materiei vii, principiile care stau la baza organizării funcţionării si evoluţiei lumii vii.
Mersul evoluţiei anorganice de la constituirea sistemului solar la apariţia materiei organice macromoleculare.
Proprietăţile şi formele de manifestare ale materiei vii. Apariţia procariotelor. Diferenţierea celor două strategii
fundamentale de metabolism – anaerobia si aerobia. Eucariotele. Diferenţierea definitivă a celor şase regnuri.
Diferentele fundamentale ale evoluţiei organismelor unicelulare si celor pluricelulare. Microevoluţia. Specia.
Macroevoluţia. Evoluţia mediului ambiant. Teorii în evoluţionism.
Conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii (SN BL3 E2) (disciplină opţională)
Studenţilor le sunt prezentate conceptele de bază privind protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii. Sunt
trecute in revistă principalele arii protejate din România - parcuri naţionale, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii
naturale - si principalele specii ocrotite de lege - monumente ale naturii, specii rare sau periclitate.
Ihtiologie (SN BL3 IH) (disciplină opţională)
Însuşirea de cunoştinţe aprofundate de taxonomie, biologie, fiziologie si ecologie a peştilor; rolul diferitelor
specii de peşti in ecosistemele acvatice dulcicole si marine, biodiversitatea ihtiofaunei pe zone biogeografice;
metodele de colectare si estimare a stocurilor de peşti si importanta economica a peştilor.
Genetica populaţională (SN BL3 GN2) (disciplină opţională)
Sunt prezentate noţiuni fundamentale de genetică populaţională, noţiuni de dinamica populaţiilor, modele de
studii în genetica populaţiilor, parametri genetici cantitativi
Imunologie (SN BL3 IM) (disciplină opţională)
Sunt studiate reacţiile antigen-anticorp în organismele animale şi în general cu mecanismele răspunsului imun.
Sunt studiate cele două căi fundamentale de activitate: imunitatea celulară şi imunitatea umorală. Sunt tratate
maladiile genetice ale sistemului imunitar şi corelat cu acestea profilaxia şi tratamentul lor.
Anul IV
Combaterea bolilor şi dăunătorilor (Fitopatologie şi Entomologie) (SN BL4 CD)
(disciplină
fundamentală)
Însuşirea de cunoştinţe referitoare la agenţii fitopatogeni (virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci) si bolile
plantelor. Noţiuni generale despre bolile plantelor. Virusuri. Simptomatologia virozelor la plante. Micoplasme
parazite la plante. Bacterii fitopatogene. Ciuperci fitopatogene Însuşirile paraziţilor vegetali. Modul de nutriţie,
de infecţie şi dezvoltarea parazitului in plantă. Modificările induse de paraziţii vegetali in plante. Rezistenţa şi
imunitatea plantelor. Prevenirea si combaterea paraziţilor vegetali. Obţinerea de plante rezistente la boli.
Studenţilor le sunt prezentate toate grupele sistematice de insecte în ordine taxonomică, insistându-se pe acele
grupe importante din punct de vedere ecologic şi economic. De asemenea, se urmăreşte însuşirea noţiunilor
referitoare la mijloacele de combatere chimica şi speciile cu importanţă în menţinerea populaţiilor de dăunători
la nivele scăzute-combaterea biologică. Originea insectelor, legături filogenetice cu alte grupe taxonomice de
artropode. Caractere generale la insecte: morfologie externă, organizaţia internă, reproducerea si dezvoltarea la
insecte, ecologia lor. Sistematica insectelor - criterii taxonomice, împărţirea pe subclase si ordine (reprezentanţi
si importanţa în biocenoze).
Hidrobiologie (SN BL4 HB) (disciplină fundamentală)
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Însuşirea principalelor noţiuni de hidrobiologie (factorii de mediu proprii mediului acvatic, aspecte adaptative
ale diferitelor particularităţi morfologice, fiziologice si ecologice proprii organismelor acvatice); înţelegerea
fenomenelor complexe care au loc în bazinele acvatice, a cauzalităţii si interdependenţei acestor fenomene,
precum si sensul evoluţiei lor; însuşirea bazelor ştiinţifice ale conservării si protecţiei ecosistemelor acvatice
dulcicole şi marine, precum şi ale exploatării şi gospodăririi raţionale ale acestora. Apa - mediu de viata.
Oceanologie – geografia mărilor şi oceanelor, unităţile topografice ale bazinelor marine şi oceanice,
caracteristicile fizice şi factorii chimici ai apelor marine, asociaţiile de organisme, mediul salmastru, ape
suprasărate. Limnologie – ape subterane, izvoare, apele curgătoare, apele stătătoare. Productivitatea biologica a
bazinelor acvatice. Poluarea apelor.
Biogeografie (SN BL4 BG) (disciplină fundamentală)
Însuşirea principalelor noţiuni de biogeografie, utilizând pe lângă cunoştinţele interdisciplinare însuşite anterior
în cursurile de specialitate (botanică, ecologie, hidrobiologie etc.). Definirea biosferei, importanţa şi limitele de
răspândire a acesteia. Cunoaşterea unor elemente de corologie. Raportul dintre factorii de mediu si organismele
vegetale şi animale şi modul cum aceştia guvernează repartiţia florei si faunei la suprafaţa globului terestru.
Principalele regiuni biogeografice ale globului terestru. Cunoaşterea unor elemente de bază ale biogeografiei
României.
Biologia Marii Negre (SN BL4 BM) (disciplină fundamentală)
Prezentarea Mării Negre ca “unicum hydrobiologicum”. Originea Mării Negre. Geomorfologia, bilanţul hidric şi
stabilitatea hidrologică a coloanei de apă. Vieţuitoarele Mării Negre – origine, compoziţie calitativă,
biodiversitatea şi asociaţiile caracteristice. Funcţionarea şi particularităţile funcţionale ale asociaţiilor de
organisme din Marea Neagră. Ciclurile biogeochimice caracteristice Mării Negre în stadiul ei actual de evoluţie.
Impactul presiunii antropice asupra ecosistemelor Mării Negre: turism, pescuit, poluare; fenomenul de imigraţie
antropochoră.
Biotehnologie şi inginerie genetică (SN BL4 BI) (disciplină fundamentală)
Se prezintă bazele teoretice şi practice ale tehnologiei DNA recombinat. Oferă posibilitatea utilizării acestei
tehnologii în vederea producerii unor noi molecule. Sunt prezentate noţiuni legate de desfăşurarea procesului
tehnologic în industria de biosinteză , de cinetica procesului de creştere şi multiplicare bacteriană.
Parazitologie (SN BL4 Z4) (disciplină opţională)
Prezentarea principiilor generale ale parazitismului in lumea animala. Exemplificarea fenomenului cu aspecte
din toate încrengăturile de nevertebrate - protozoare, celenterate, nematelminţi, anelide, artropode. Importanta
parazitismului ca fenomen biologic, adaptări morfologice, anatomo-structurale, fiziologice, metabolice si
reproductive ale paraziţilor. Evoluţia paraziţilor şi a gazdelor. Elemente de parazitologie medicală.
Metabolism si reglare neuro-hormonală (SN BL4 MR) (disciplină opţională)
Cursul este axat pe o problematica deosebita a fiziologiei animale si anume relaţia dintre sistemul nervos şi
procesele metabolice prin intermediul glandelor cu secreţie internă. Studenţilor le sunt prezentate principalele
mecanisme de reglare ale aspectelor de metabolism.
Acvacultură (SN BL4 AV) (disciplină opţională)
Sunt prezentate principalele specii de organisme ce se pretează cultivării în mediu limnic (obiect al acvaculturii
în sens restrâns) şi marin (obiect al mariculturii) cât şi tehnologiile de cultură, eficienţa economică.
Fotosinteza (SN BL4 B4) (disciplină opţională)
Sunt tratate aspectele intrinseci ale fenomenului de fotosinteză, reacţiile biochimice, factorii ce le condiţionează,
metode de optimizare.
Fitocenologie (SN BL4 B5) (disciplină opţională)
Iniţierea studenţilor în problemele teoretice ale fitocenologiei precum şi în problemele de metodologie necesare
studierii fitocenozelor la nivelele de integrare ecologic şi geografic. Cunoaşterea modului de alcătuire,
82

funcţionare si evoluţie a unităţilor vegetale precum şi răspândirea lor. Morfologia, structura, ecologia si
dinamica fitocenozelor. Elemente de fitogeografie. Zonarea latitudinală si altitudinala a vegetaţiei pe glob.
Zonele si etajele de vegetaţie ale României. Procedee de separare si descriere ale asociaţiilor - întocmirea
releveului si a spectrului floristic, realizarea de profile de vegetaţie şi a hărţilor de areal.
Plante medicinale si aromatice (SN BL4 PM) (disciplină opţională)
Pe baza noţiunilor de sistematica vegetală, studenţilor le sunt prezentate cele mai importante plante de interes
medicinal si economic - ca plante aromatice - din flora tarii noastre. Exemplificările sunt însoţite de prezentarea
modului de utilizare a plantelor medicinale in tratarea diferitelor afecţiuni.
Microbiologie medicală (SN BL4 MM) (disciplină opţională)
Însuşirea de către studenţi a unor noţiuni privitoare la principalele grupe de microorganisme patogene si unele
probleme legate de structura si fiziologia acestora, precum şi de imunologie fundamentala (anticorpii, antigenele,
reacţiile antigen-anticorp, sistemul fagocitar, sistemul limfoid, mediatori moleculari ai răspunsului imun, celulele
efectoare citotoxice, sistemul complement si complexul major de histocompatibilitate).

Appendix 3.1.
REGULAMENT
Privind organizarea examenului de finalizare a studiilor
universitare şi postuniversitare
In conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu
modificări ulterioare, în raport cu prevederile Art. 3 – (1), b. din Legea nr. 88.1993, republicată, Legea Statutului
cadrelor didactice nr. 128/1997, Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3793/11.05.2001 şi a Hotărârii
de Guvern nr. 23/2001), Consiliul profesoral al Facultăţii de Stiinţe ale Naturii stabileşte următorul regulament
de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor în universitare de lungă durată (cursuri de zi),
precum şi a examenului de finalizare a studiilor postuniversitare (masterat):
I. Dispoziţii generale: metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare
I. 1. În cadrul Facultăţii de Stiinţe ale Naturii, finalizarea studiilor se face prin:
a. examen de licenţă în cazul studiilor universitare de lungă durată de la specializările Biologie, Ecologie şi
Protecţia Mediului, Geografie, Educaţie Fizică şi Sport, diploma eliberată fiind “Diplomă de licenţă”;
b. examen de diplomă în cazul studiilor universitare de lungă durată de la specializarea Agricultură, diploma
eliberată fiind “Diplomă de inginer”;
c. examen de masterat în cazul studiilor postuniversitare de tip studii aprofundate-master de la specializarea
Biotehnie şi Ecotehnie Marină şi Costieră, diploma eliberată fiind “Diplomă de studii aprofundatemaster”;
d. absolvenţii de învăţământ superior particular la specializările Ecologie şi Protecţia Mediului şi Biologie,
care doresc să susţină examen de licenţă în cadrul facultăţii de Stiinţe ale Naturii vor susţine un examen de
selecţie constând în cinci probe scrise. Se pot înscrie pentru a susţine examen de selecţie numai absolvenţii
de învăţământ particular înmatriculaţi în anul I de studii, în anii 1990-1996, la specializări neautorizate să
funcţioneze provizoriu la data înscrierii la examenul de selecţie.
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I. 2. Examenul de finalizare a studiilor universitare (licenţă/diplomă):
I. 2.1. Structura: Examenul de finalizare a studiilor universitare constă în două probe, şi se desfăşoară în
aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii. Probele de examen constau în:
• Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale pentru domeniul specializării şi evaluarea cunoştinţelor
de specialitate, constând în examen scris;
• Proba 2: Susţinerea lucrării de finalizare a studiilor (lucrare de licenţă/proiect de diplomă).
I. 2.2. Scopul probelor generală şi de specialitate este acela de a evalua capacitatea absolvenţilor de integrare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate acumulate pe parcursul anilor de studiu şi de adaptare a acestora la
procesul cognitiv din domeniul respectiv. Probele generale şi de specialitate se vor susţine pe baza unei tematici
alcătuite din materiile fundamentale şi, respectiv, de specialitate parcurse în timpul anilor de studiu. Nu se vor
repeta examene de an deja susţinute.
I. 2.3. Scopul lucrării de licenţă/diplomă este acela de a evalua capacitatea absolvenţilor de a folosi cunoştinţele
acumulate în vederea rezolvării unor probleme specifice domeniului de pregătire.
I.2.4. Tematica probelor generală şi de specialitate ale examenului de finalizare a studiilor, disciplinele care sunt
cuprinse în tematică şi bibliografiile pentru examen se stabileşte în strictă conformitate cu programele şi
planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii. Tematicile, disciplinele de examen şi bibliografiile
pentru fiecare dintre specializări sunt propuse pentru fiecare sesiune în parte de către cadrele didactice titulare şi
sunt aprobate în colectivul de catedră şi consiliul profesoral cu cel puţin şase luni înaintea sesiunii respective;
I. 2.5. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, absolvenţii trebuie să-şi demonstreze competenţa
lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Inscrierea la susţinerea examenului de licenţă este
condiţionată de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de către Facultatea de Litere şi
Filologie a Universităţii Ovidius.
Pentru studenţii care au beneficiat de burse de studii în străinătate pe o perioadă de minimum 6 luni sau care au
obţinut certificate sau diplome de competenţă lingvistică de la alte alte instituţii abilitate (ex. obţinerea unui
certificat TOEFL cu punctaj minim de 500, etc.), se consideră îndeplinită cerinţa de demonstrare a competenţei
lingvistice.

I. 3. Examenul de finalizare a studiilor postuniversitare:
I. 3.1. Structura: Examenul de finalizare a studiilor universitare are o singură componentă: susţinerea lucrării de
dizertaţie/masterat.
I. 3.2. Scopul lucrării de dizertaţie/masterat este acela de a evalua capacitatea absolvenţilor de a folosi
cunoştinţele acumulate în vederea rezolvării unor probleme specifice domeniului de pregătire.
I. 3.3. Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor
a. Examenul de finalizarea a studiilor se susţine în sesiunea de vară (iunie-iulie), sesiunea de toamnă
(septembrie-noiembrie) sau în sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie). Sesiunea de toamnă se organizează
numai la cererea candidaţilor şi cu aprobarea consiliului profesoral al facultăţii, dacă se confirmă că
solicitanţii în cauză nu au putut participa la sesiunea de vară din motive bine întemeiate (datorită stării de
sănătate, stagii de studii în străinătate etc).
Aducerea la cunoştinţa candidaţilor a perioadei în care urmează să aibă loc sesiunea pentru desfăşurarea
examenului de finalizarea a studiilor se va face cu cel puţin şase luni înainte de începerea acesteia.
Afişarea datelor exacte de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor precum şi a tematicii
probelor scrise se face cu şase luni înainte de începerea sesiunii respective.
b. Comisiile examenelor de finalizare a studiilor sunt stabilesc prin decizia rectorului Universităţii, fiind
întocmite de decanul Facultăţii la propunerile şefilor de catedră, şi sunt avizate de către Senat. Comisiile
sunt alcătuite din preşedinte, trei până la cinci membri şi un secretar. Din comisii pot face parte în calitate
de preşedinte doar cadre didactice de specialitate cu grad de profesor sau conferenţiar, iar ca membri pot
fi cooptaţi pe lângă profesori şi conferenţiari şi lectori sau şefi de lucrări cu titlul ştiinţific de doctor.
Secretarul comisiei poate fi asistent sau preparator universitar.
c. Înscrierea candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor se face la secretariatul facultăţii cu cel puţin 30 de
zile înaintea începerii examenului, când trebuie plătită taxa de examinare şi, în cazul studiilor
universitare, făcută dovada competenţei lingvistice.
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d. Alegerea temei lucrării de finalizarea a studiilor trebuie făcută la începutul primului semestru al anului trei
de studii, pentru ca studenţii să aibă la dispoziţie timp suficient pentru finalizarea acesteia. În cazul
studiilor postuniversitare de masterat, studenţii îşi vor alege tema lucrării de finalizare a studiilor în prima
jumătate a semestrului al doilea.
e. Depunerea lucrărilor de finalizare a studiilor la secretariatul facultăţii se face cu minimum 10 zile înainte de
începerea primei probe a examenului de finalizare a studiilor. Exemplarul depus la secretariat va rămâne
la comisie, iar, la solicitarea conducătorului ştiinţific, un alt exemplar va fi înmânat acestuia. Absolvenţii
care nu depun lucrarea de finalizarea a studiilor la secretariat în termenul stabilit pierd dreptul de a
participa la examenul de finalizare a studiilor.
f. Depunerea la secretariat a lucrării va fi însoţită de o cerere-tip, avizată de conducătorul ştiinţific al lucrării.
g. Desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare (licenţă/diplomă):
g.1. Examenele la probele generală şi de specialitate se desfăşoară sub formă de lucrări scrise, pe
parcursul a trei ore, pe baza a maximum cinci subiecte. Notarea probelor de evaluare se face de la 1
la 10, nota minimă de promovare fiind 5,00.
g.2. Lucrarea de finalizare a studiilor se susţine oral de către absolvent în plenul comisiei, de preferinţă în
prezenţa conducătorului ştiinţific. Nota la lucrarea de finalizarea a studiilor se acordă de către
comisie, în urma consultării cu conducătorul ştiinţific al lucrării. Fiecare membru al comisiei
propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind calculată ca o medie aritmetică a acestor note. Criteriile
după care se acordă notele pentru lucrarea de licenţă/diplomă şi susţinerea acesteia sunt prezentate în
Anexa A. Nota minimă de promovare a lucrării de diplomă este 5,00.
h. Media examenului de finalizare a studiilor se va stabili conform cerinţelor din planul de învăţământ al
specializării respective, ca o medie aritmetică. Examenul este considerat promovat dacă toate probele
componente sunt promovate în aceeaşi sesiune, iar media aritmetică a acestora - media minimă de
promovare a examenului de licenţă/diplomă - este de 6,00. Nu se calculează media generală de absolvire
(între media anilor de studii şi media examenului de finalizare a studiilor).
i. Desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor postuniversitare:
- La examenul de disertaţie se pot înscrie numai absolvenţii cursurilor de masterat (aprobate în cadrul unor
instituţii de învăţământ superior acreditate instituţional), care au promovat toate disciplinele incluse în
programa de învăţământ.
- Lucrarea de finalizare a studiilor se susţine oral de către absolvent în plenul comisiei, de preferinţă în prezenţa
conducătorului ştiinţific. Nota la lucrarea de finalizarea a studiilor se acordă de către comisie, în urma
consultării cu conducătorul ştiinţific al lucrării. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10,
nota finală fiind calculată ca o medie aritmetică a acestor note. Nota de promovare a examenului de
disertaţie este de cel puţin 6.
j. Afişarea rezultatelor examenelor se face la sediul facultăţii în aceeaşi zi în care au fost susţinute probele, cu
menţionarea datei şi orei de afişare.
k. Contestaţiile privind examenul de finalizare a studiilor se vor depune la secretariatul facultăţii în termen de
24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va efectua în termen de 48 de ore de
la depunerea acestora, de către Comisia de analiză a contestaţiilor, numită de către conducerea
Universităţii. Acolo unde este necesară recorectarea lucrărilor, aceasta va fi făcută de către cadrele
didactice din comisia de specialitate a examenului care nu au participat la corectarea iniţială a lucrărilor.
Rezultatul contestaţiei rămâne definitiv.
l. Absolvenţilor care au promovat examenul de finalizare a studiilor li se eliberează diplome aşa cum se
prevede în art. 1. Diploma de /licenţă/inginer/studii aprofundate-master va fi însoţită de foaia matricolă
eliberată de secretariatul Facultăţii şi o anexă cu rezultatele la examenul de finalizare a studiilor.
m. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor li se poate elibera, la cerere, un
Certificat de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată, de lungă durată sau a studiilor
postuniversitare, după caz.
n. Absolvenţii care nu au promovat sau nu au susţinut examenul de finalizare a studiilor se pot înscrie într-o
sesiune ulterioară la instituţia de învăţământ superior unde şi-au finalizat studiile sau la o altă instituţie
organizatoare, în specializarea respectivă. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor dar au obţinut o notă peste 6,00 la verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu vor
fi nevoiţi să repete examenul într-o sesiune ulterioară, fiindu-le luată în considerare nota obţinută.
Repetarea examenului va avea loc doar în cazul cererii exprese a candidatului, aprobată de decanul
facultăţii. Candidaţi care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor susţinut în cadrul altor
instituţii de învăţământ superior şi solicită susţinerea examenului în cadrul Facultăţii de Stiinţe ale
Naturii, trebuie să susţină toate probele, indiferent dacă au promovat sau nu probele corespunzătoare în
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sesiunea precedentă. Examenul de finalizarea a studiilor poate fi dat de cel mult trei ori în cinci ani (în
conformitate cu reglementările legale în vigoare).
II. Îndatoririle studentului şi ale conducătorului ştiinţific
II. 1. Conducătorii ştiinţifici:
a. În cazul studiilor universitare, pot îndeplini sarcina de conducători ştiinţifici numai cadrele didactice ale
facultăţii care sunt profesori, conferenţiari sau lectori. Este posibilă şi dubla coordonare, caz în care un
cadru didactice are rolul de conducător ştiinţific principal iar celălalt de conducător ştiinţific asociat
(coordonator). Răspunderea majoră privind coordonarea elaborăii lucrării revine conducătorului ştiinţific
principal. Cadre didactice ale altor facultăţi, cadre didactice cu grad de asistent, sau cercetători ştiinţifici
din cadrul universităţii sau ai altor instituţii pot conduce lucrări de finalizare a studiilor universitare doar
în colaborare cu un cadru didactic al facultăţii cu grad de lector sau superior acestuia, şi numai în calitate
de conducător/îndrumător ştiinţific asociat.
b. În cazul studiilor postuniversitare pot fi conducători ştiinţifici numai cadrele didactice ale facultăţii care sunt
profesori sau conferenţiari sau lectori ce au obţinut titlul de doctor. Cadre didactice ale altor facultăţi,
cadre didactice cu grad de asistent sau lector fără doctorat, sau cercetători ştiinţifici din cadrul
universităţii sau ai altor instituţii pot conduce lucrări de finalizare a studiilor universitare doar prin dublă
coordonare şi numai în calitate de conducător ştiinţific asociat.
II.2. Obligaţiile conducătorului ştiinţific. Conducătorul ştiinţific are următoarele obligaţii:
a. Să propună în timp util teme pentru lucrările de finalizare a studiilor care să îi permită absolventului o
contribuţie personală esenţială în rezolvarea unei probleme concrete, particulare, folosind metode
specifice (fie experimentale, fie teoretice, fie prin simulare pe calculator fie printr-o îmbinare a acestora).
Temele propuse de îndrumători vor fi aprobate de şeful de catedră
b. Să pregătească împreună cu candidatul fişa plan a lucrării de finalizare a studiilor, conform Anexei B.
c. Să îndrume candidatul la obţinerea rezultatelor experimentale/teoretice/de simulare pe calculator necesare
elaborării lucrării, ca şi la întocmirea acesteia conform cerinţelor facultăţii.
d. Să pună la dispoziţia studentului baza materială necesară obţinerii rezultatelor ce trebuie prezentate în lucrare,
e. Să se întâlnească periodic, cel puţin pentru două ore pe lună, cu studentul candidat. În perioada de elaborare a
lucrării (dintre ultima sesiune de examene şi examenul de finalizare a studiilor) trebuie să se întâlnească
mai frecvent cu acesta, cel puţin şase ore pe săptămână.
f. Să informeze din timp conducerea facultăţii în situaţia în care candidatul nu îşi îndeplineşte obligaţiile şi este
în pericol de a nu-şi finaliza lucrarea.
g. Să întocmească fişa de apreciere a lucrării, conform Anexei C. În cazul în care decide să respingă lucrarea
trebuie să justifice amănunţit motivele pentru care hotărăşte acest lucru.
h. Să îndrume candidatul la pregătirea susţinerii lucrării de finalizare a studiilor, şi, dacă este posibil, să participe
la susţinerea acesteia.
II. 3. Conducătorii ştiinţifici ce nu îşi îndeplinesc atribuţiile pot fi sancţionaţi disciplinar, conform legii nr.
128/1997, art. 116, la propunerea şefului de catedră.
II. 4. Obligaţiile studentului candidat la examenul de finalizare a studiilor:
a. Să aleagă, în termenul stabilit de conducerea facultăţii, o temă pentru lucrarea de finalizare a studiilor şi să
elaboreze, împreună cu conducătorul ştiinţific, fişa plan a lucrării;
b. Să efectueze, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific, toate activităţile necesare elaborării lucrării, urmărind
criteriile de formă şi conţinut stabilite de consiliul profesoral al facultăţii.
c. Să prezinte lucrarea conducătorului ştiinţific cu minimum 20 zile înainte de începerea examenului şi să o
depună la secretariatul facultăţii cu minimum 10 zile înainte de începerea examenului.
d. Să informeze din timp conducerea facultăţii dacă nu primeşte din partea conducătorului ştiinţific îndrumarea
necesară elaborării lucrării.
II. 5. Studenţilor candidaţi la examenul de finalizare a studiilor care nu îşi îndeplinesc sarcinile ce le revin şi nu
elaborează o lucrare conform standardelor facultăţii li se poate respinge lucrarea, ceea ce atrage după sine
pierderea dreptului de a participa la examenul de finalizare a studiilor în sesiunea respectivă.
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II. 6. În situaţia în care este dovedit că un conducător ştiinţific sau un student candidat nu îşi îndeplinesc
atribuţiile conducerea facultăţii trebuie să ia măsuri urgente pentru rezolvarea situaţiei. Se poate merge
de la atenţionarea celor vinovaţi şi până la sancţionarea acestora şi, în măsura în care este necesar şi
posibil, se poate decide schimbarea conducătorului ştiinţific sau respingerea lucrării de finalizare a
studiilor.
III. Dispoziţii finale
III. 1. În cazul în care specializarea la care urmază să se susţină examenul de finalizare a studiilor este autorizată
să funcţioneze provizoriu fără a fi acreditată conducerea facultăţii este obligată să încheie un protocol de
colaborare cu o altă facultate, din cadrul altei universităţi, la care specializarea respectivă este acreditată.
În acel caz regulamentul de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor poate fi modificat, de
comun acord cu conducerea facultăţi respective, conform Ordinul MEN nr. 5124/21.12.1999,
3194/02.02.1999 şi 3655/19.04.1999.
III. 2. Acest regulament se aplică începând cu examenele de finalizare a studiilor corespunzătoare anului
universitar 2000/2001 dar şi absolvenţilor promoţiilor anterioare care nu şi-au finalizat studiile până la
intrarea în vigoare a noilor instrucţiuni, ca şi absolvenţilor proveniţi de la alte instituţii de învăţământ
superior de stat sau particulare.
III. 3. Fac parte integrantă din acest regulament anexele A până la D:
•

Anexa A, privind criteriile de apreciere a lucrării de finalizare a studiilor şi a susţinerii acesteia;

•

Anexa B - Fişa plan. (Această fişă se completează, la preluarea de către student a temei pentru lucrarea
de finalizare a studiilor, cu circa patru semestre înainte de absolvire. O copie va fi înmânată
candidatului, una conducătorului ştiinţific iar originalul va fi păstrat la secretariatul facultăţii.)

•

Anexa C – Fişa de apreciere. (Această fişă se completează la şi după depunerea lucrării, însoţind-o pe
aceasta până la susţinerea ei în faţa comisiei examenului de finalizare a studiilor.)

•

Anexa D – Tematica probelor generală şi de specialitate ale examenului de finalizare a studiilor, pe
specializări.
***
Aprobat de Consiliul profesoral al Facultăţii de Stiinţe ale Naturii în şedinţa din ………….

Prodecan cu probleme de calitate a învăţământului,

Secretar ştiinţific,

Lect. Univ. dr. Teodora Onciu

Lect. univ. dr. Marius Skolka

Decan,
Conf. univ. dr. Victoria Tigănuş
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Anexa A

Criteriile de apreciere a lucrării de finalizare a studiilor şi a susţinerii
acesteia
1.

Scopul lucrării: Lucrarea de finalizare a studiilor are ca scop rezolvarea unor probleme specifice
domeniului de pregătire pe baza folosirii cunoştinţelor acumulate, a studierii bibliografiei de specialitate şi a
utilizării tehnicilor de investigare specifice temei alese. Tematica lucrării, propusă de cadrul didactic
coordonator, trebuie aleasă astfel încât să îi permită absolventului o contribuţie personală esenţială în
rezolvarea unei probleme concrete, particulare, folosind metode specifice, fie experimentale, fie teoretice,
fie prin simulare pe calculator fie printr-o îmbinare a acestora.

2.

Criterii de apreciere a lucrării:
2.1. conţinutul lucrării

•

prezentarea clară a problemei studiate, încadrarea ei în problematica de bază a domeniului respectiv şi
justificarea relevanţei temei abordate;

•

prezentarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul respectiv (bibliografia trebuie să conţină pe lângă
monografii şi articole din reviste ştiinţifice, brevete, etc.);

•

precizarea metodei de lucru specifice în cadrul temei abordate şi, eventual, discutarea comparativă a altor
metode folosite în domeniu;

•

evidenţierea rezultatelor obţinute în urma studierii temei alese şi discutarea acestora din perspectiva mai
largă a domeniului respectiv;
2.2. forma de prezentare a lucrării

•

structura lucrării

•

modul de prezentare a datelor (grafice, tabele), etc.

3.

Criterii de apreciere a susţinerii lucrării:
3.1. conţinutul prezentării

•

prezentarea clară a problemei studiate, încadrarea ei în problematica de bază a domeniului respectiv şi
justificarea relevanţei temei abordate;

•

prezentarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul respectiv;

•

precizarea metodei de lucru specifice în cadrul temei abordate şi, eventual, discutarea comparativă a altor
metode folosite în domeniu;

•

evidenţierea rezultatelor obţinute cu precizarea contribuţiei proprii;

•

discutarea rezultatelor din perspectiva mai largă a domeniului respectiv;
3.2. modul de susţinere (cum anume – incadrare in timp, mod de prezentare – oral, cu material ilustrativ,
ierbar, insectar, …)
3.3. modul în care s-a răspuns la întrebările comisiei.

4.

Formatul acceptat pentru lucrarea de finalizare a studiilor
4.1. Lucrarea de finalizare a studiilor trebuie să fie scrisă la maşina de scris sau tipărită în urma editării pe
calculator.

•

Tipărirea se face pe o singură parte a colii de hârtie format A4.

•

Se vor folosi caractere de tipul Times New Roman, de preferinţă cu mărimea de 12 puncte, nefiind acceptate
caractere mai mici decât 10 puncte. Caractere mai mari pot fi folosite în titluri de capitole, subcapitole, etc.
Este obligatorie folosirea de caractere cu semne diacritice (de exemplu ă, â, î, ţ, ş, etc.), uşor de realizat când
sunt folosite „font”-urile Times New Roman.

•

Este preferată o spaţiere a liniilor din fiecare paragraf de 1,5 rânduri. Spaţierea la un singur rând poate fi
folosită în note de subsol, tabele, legendele şi descrierile graficelor, etc.
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•

Marginile în care nu se tipăreşte trebuie să fie de 3 cm la stânga (în vederea legării sau îndosarierii) şi de 2,5
cm în rest.

•

Fiecare pagină trebuie să fie numerotată.

•

Tabelele, graficele, ilustraţiile trebuie să fie numerotate şi însoţite de o descriere corespunzătoare clară,
independentă de cea din text. Trimiterea se face cu “Tabelul…” sau “Fig…”

•

Editarea bibliografiei se va face conform următoarelor cerinţe:

-

Ordinea în cazul monografiilor va fi următoarea: numele şi prenumele autorilor, anul aparitiei, titlul
complet, editura şi localitatea: nr de pagini;

-

Ordinea în cazul articolelor va fi următoarea: numele şi prenumele autorilor, anul, titlul articolului, revista,
volumul, numărul: pagina (pt. Lucrările în limba rusă, germană etc. se va menţiona limba articolului şi
eventual dacă există rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională);
4.1.1.

Erorile trebuie corectate cu grijă, fără tăieturi sau ştersături.

4.2. Conţinutul lucrării :
-

Pagina titlu (obligatorie, conform formatului alăturat)

-

Pagina cu rezumatul lucrări (obligatorie)

-

Pagina pentru dedicaţie (opţională)

-

Pagina pentru mulţumiri (opţională dar recomandată)

-

Pagina pentru cuprins (obligatorie)

-

Textul propriu-zis, pe capitole (obligatoriu)

-

Bibliografia (obligatorie)

-

Anexe (opţionale)
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII
SPECIALIZAREA

LUCRARE DE LICENTĂ

Îndrumător ştiinţific
Coordonator (dacă este cazul)
Absolvent

- 2001 –
(MODELUL COPERTEI; în cazul specializarii Agricultură se va trece
LUCRARE DE DIPLOMA)
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA
FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII
SPECIALIZAREA

TITLUL LUCRARII

Îndrumător ştiinţific
Coordonator (dacă este cazul)
Absolvent

- 2001 –
(MODELUL INFRACOPERTEI)
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Anexa B
SPECIALIZAREA: ...............................................

Fişă-plan
a lucrării de finalizare a studiilor
(licenţă/diplomă/dizertaţie/masterat)
1.

Numele şi prenumele candidatului: ..................................................................................

2.

Numele şi prenumele conducătorului ştiinţific: ...............................................................

3.

Titlul lucrării: ..................................................................................................................
...................................................................................................................

4.

Planul lucrării (cu indicarea precisă a problemelor ce vor fi dezvoltate):
i. Capitolul 1: .............................................................................................................
...................................................................................................................
ii. Capitolul 2: .............................................................................................................
...................................................................................................................
iii. Capitolul 3: .............................................................................................................
...................................................................................................................
iv. Capitolul 4: .............................................................................................................
...................................................................................................................
v. Capitolul 5: .............................................................................................................
...................................................................................................................
vi. Capitolul 6: .............................................................................................................
...................................................................................................................
vii. Capitolul 7: .............................................................................................................
...................................................................................................................

5.

Enumerarea (după caz) a materialelor ce trebuie să fie conţinute în lucrare sau ataşate acesteia:
i. materialul grafic (cu indicarea precisă a desenelor abligatorii)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ii. date experimentale (prezentate sub formă de tabel sau grafic)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6.

Indicaţii bibliografice:
i. ..................................................................................................................................
ii. ..................................................................................................................................
iii. ..................................................................................................................................
iv. ..................................................................................................................................

7.

Colaborări, acolo unde este cazul (persoana şi instituţia):
i. ..................................................................................................................................
ii. ..................................................................................................................................

8.

Termene de elaborare:
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i. Documentarea: .......................................................................................................
ii. Finalizarea colaborării: ..........................................................................................
iii. Redactarea părţii introductive: ...............................................................................
iv. Finalizarea părţii experimentale/simulării/calculelor teoretice, etc.: ......................
v. Finalizarea lucrării: ................................................................................................

Această fişă plan a lucrării de finalizarea a studiilor a fost întocmită astăzi, .............................
Semnătura conducătorului ştiinţific: ............................................

Sunt de acord cu colaborarea în vederea întocmirii lucrării de finalizare a studiilor conform acestei fişe plan.
Data: ............................................

Semnătură colaborator: ........................................

Sunt de acord cu această fişă plan şi mă oblig să o îndeplinesc respectând cerinţele privind conţinutul şi calitatea
lucrării şi termenele prevăzute pentru finalizarea acesteia.
Data: ............................................

Semnătură candidat: .............................................

Fişa plan a fost discutată şi aprobată în şedinţa de catedră din, .................................................
Semnătură şef de catedră: ................................................
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Anexa C
SPECIALIZAREA: ...............................................

Fişă de apreciere
a lucrării de finalizare a studiilor
(licenţă/diplomă/dizertaţie/masterat)
9.

Numele şi prenumele candidatului: ..................................................................................

10. Numele şi prenumele conducătorului ştiinţific: ...............................................................
11. Titlul lucrării: ..................................................................................................................
...................................................................................................................
12. Data preluării temei (vezi Fişa-plan): .............................................................................
13. Data aprobării înscrierii la examenul de finalizare a studiilor: .......................................
14. Data depunerii lucrării în vederea susţinerii: ..................................................................
15. Evaluarea lucrării:
i. Evaluarea conţinutului lucrării:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ii. Evaluarea formei de prezentare a lucrării:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
16. Concluzie:
i. Lucrarea este respinsă pentru susţinere în sesiunea: ............................................., deoarece:
.................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ii. Lucrarea este acceptată pentru susţinere în sesiunea: ..........................................., nota propusă
fiind: .......
Data: .................................

Semnătura conducătorului ştiinţific: ................................
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Aprob propunerea conducătorului ştiinţific de susţinere/respingere a susţinerii lucrării în sesiunea
...................................
Data: ................................
Semnătura preşedintelelui comisiei examenului de finalizare a studiilor, ...................................

** *
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Anexa D1

TEMATICA
EXAMENULUI DE LICENTA LA SPECIALIZAREA
BIOLOGIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teme pentru proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
Teme de evaluare a cunostintelor fundamentale
Inmultirea celulelor
Tesuturile conducatoare la plante
Procesul de microgametogeneza si macrogametogeneza la angiosperme
Caracterele generale ale Dicotyledonatelor si clasificarea pe subclase
Sistemul nervos si importanta sa in stabilirea legaturilor filogenetice la protostomienii celomati
Principalele trasaturi adaptative ale celor mai importante grupe de nevertebrate terestre: plathelminti,
nemathelminti, moluste artropode (adaptari la viata in mediul terestru).
Evolutia aparatului uro-genital in seria vertebratelor
Evolutia sistemului nervos in seria vertebratelor
Cresterea in conditii aerobe si anaerobe a microorganismelor
Teme de evaluare a cunostintelor de specialitate
Fiziologia organelor si organitelor implicate in fotosinteza si importanta fenomenului in viata Terrei.
Principalele fenomene care caracterizeaza schimbul de apa intre celula vegetala si mediul extern
Functiile senzitive ale sistemului nervos
Reglarea functiilor vegetative ale organismului animal
Codificarea si decodificarea informatiei genetice (traducerea mesajului genetic)
Recombinarea genetica la procariote si eucariote
Bugetul energetic al ecosistemului
Planctonul: structura calitativa, adaptari (inclusiv ale planctonului dulcicol) interrelatii fitoplanctonzooplancton. Zoobentosul (etajele bentale), tipuri de organisme bentale dupa raportul cu substratul.
BIBLIOGRAFIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* * * - Notele de curs la disciplinele: Citologie, Anatomia si morfologia plantelor, Botanica sistematica,
Zoologia nevertebratelor, Anatomie Comparată, Zoologia vertebratelor,
Microbiologie,
Fiziologie
vegetala, Fiziologie animala, Genetica, Hidrobiologie, Ecologie generala, Fitocenologie.
Andrei M., 1978 - Anatomia plantelor, Ed. Did. si Ped. Bucuresti
Anghel Gh., Ravarut M., Turcu Gh., 1971 - Geobotanica, Ed. Ceres, Bucuresti.
Anghel I., Toma N., 1975 - Citologie vegetala, Tipografia Univ. Bucuresti
Borza Al., Boscaiu N., 1965 - Introducere in studiul covorului vegetal.
Botnariuc N., Vadineanu A., 1982 - Ecologie, Ed. Did si Ped, Bucuresti
Coprean D., 1992. 1993 - Fiziologia animala si a omului (curs) Vol I, II, “Ovidius” University Press
Feider A., Gyurko Al, V., Pop V., 1978 - Zoologia , Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Gavrila L., 1986 - Genetica - principii de ereditate, Vol I, Tipografia Univ. Bucuresti
Godeanu M., 1999 - Curs de Fiziologia Plantelor, Ed. Bucura Mond, Bucuresti
Matic Z.et al., 1983 - Zoologia Nevertebratelor, Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Milica C.I., 1982 - Fiziologie Vegetala, Ed. Did si Ped., Bucuresti
Miscalencu D., Mailat - Miscalencu F., 1978 - Anatomia comparata a vertebratelor, Ed.
Did si Ped.,
Bucuresti.
Moldoveanu D., 1996 - Microbiologie generala, Vol. II, “Ovidius” University Press.
Pop I., Lunga Lucia, Mititelu D., Mihai Gh., 1983 - Botanica sistematica, Ed. Did. si Ped., Bucuresti
Pora E. Oros I., 1974 - Limnologie si Oceanologie, Ed. Did. si Ped., Bucuresti
Radu Gh. V., Radu V.V., 1972, 1975 - Zoologia Nevertebratelor Vol I, II, Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Stugren B., 1982 - Bazele ecologiei generale, Ed. St si Encicl. Bucuresti
Zarnea G., 1986 - Tratat de microbiologie generala, Vol III, Ed. Acad Rom.Bucuresti
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TEMATICA
EXAMENULUI DE LICENTA LA SPECIALIZAREA
ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
Teme pentru proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teme de evaluare a cunostintelor fundamentale
Caracteristicile generale ale monocotiledonatelor si clasificarea pe subclase
Ecologia principalelor grupe de nevertebrate
Ecologia claselor de vertebrate
Evolutia sistemului nervos in seria vertebratelor
Factorii externi si interni care influenteaza procesul de fotosinteza
Principalele fenomene care caracterizeaza schimbul de apa dintre celula vegetala si mediul extern
Functiile senzitive ale sistemului nervos
Structura si dinamica populatiilor de microorganisme in diferite medii de viata
Recombinarea genetica la procariote si eucariote

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teme de evaluare a cunostintelor de specialitate
Teoria sistemica si aplicarea sa in biologie si ecologie
Interactiuni populationale
Circuitele biogeochimice si fluxurile energetice
Evaluarea impactului de mediu, principii si metode
Factorii de degradare ai ecosistemelor
Structura, adaptarile la mediu si interactiile biocenotice in mediul acvatic si terestru.
Sistemele monitoringului integrat pe medii de viata si pe tipuri de poluanti
BIBLIOGRAFIE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* * * - Notele de curs la disciplinele: Anatomia si morfologia plantelor, Botanica
sistematica, Zoologia
nevertebratelor, Zoologia vertebratelor, Microbiologie, Ecofiziologie vegetala, Ecofiziologie animala,
Genetica, Hidrobiologie, Ecologie
microorganismelor, Genetica generala si populationala, Sisteme
supraindividuale:
populatia si ecosistemul, Evaluarea impactului de mediu si reabilitarea ecologica,
Monitoring integrat, Limnologie si Oceanologie, Ecologia zonelor umede.
Andrei M., 1978 - Anatomia plantelor, Ed. Did. si Ped. Bucuresti
Anghel Gh., Ravarut M., Turcu Gh., 1971 - Geobotanica, Ed. Ceres, Bucuresti.
Anghel I., Toma N., 1975 - Citologie vegetala, Tipografia Univ. Bucuresti
Borza Al., Boscaiu N., 1965 - Introducere in studiul covorului vegetal.
Botnariuc N., Vadineanu A., 1982 - Ecologie, Ed. Did si Ped, Bucuresti
Coprean D., 1992. 1993 - Fiziologia animala si a omului (curs) Vol I, II, “Ovidius” University Press
Feider A., Gyurko Al, V., Pop V., 1978 - Zoologia , Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Gavrila L., 1986 - Genetica - principii de ereditate, Vol I, Tipografia Univ. Bucuresti
Godeanu S., 1998 - Principiile ecologiei sistemice, Note de curs, Ed. Bucura Mond, Bucuresti
Godeanu S., 1997 - Elemente de monitoring ecologic/integrat,Ed. Bucura Mond,
Bucuresti
Godeanu S., 1998 - Biotehnii ecologice si ingineria mediului, Vol I - Ecotehnie, Ed. Bucura Mond,
Bucuresti
Godeanu M., 1999 - Curs de Fiziologia Plantelor, Ed. Bucura Mond, Bucuresti
Matic Z.et al., 1983 - Zoologia Nevertebratelor, Ed. Did si
Ped., Bucuresti.
Milica C.I., 1982 - Fiziologie Vegetala, Ed. Did si Ped., Bucuresti
Miscalencu D., Mailat - Miscalencu F., 1978 - Anatomia comparata a vertebratelor, Ed.
Did si Ped.,
Bucuresti.
Moldoveanu D., Bucur M., Lepadatu A., 1996 - Ecologia Microorganismelor, “Ovidius” University Press.
Parvu C.,1999 - Ecologie generala , Ed. Tehnica, Bucuresti
Pop I., Lunga Lucia, Mititelu D., Mihai Gh., 1983 - Botanica sistematica, Ed. Did. si Ped., Bucuresti
Pora E. Oros I., 1974 - Limnologie si Oceanologie, Ed. Did. si Ped., Bucuresti
Radu Gh. V., Radu V.V., 1972, 1975 - Zoologia Nevertebratelor Vol I, II, Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Stugren B., 1982 - Bazele ecologiei generale, Ed. St si Encicl. Bucuresti
Vadineanu A., 1998, 1999 - Dezvoltarea durabila, Vol I, II, Ed. Univ. Bucuresti
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•
•

Zarnea G., 1986 - Tratat de microbiologie generala, Vol III, Ed. Acad Rom.Bucuresti
X X X, 1993 - Parcul National Retezat, Studii Ecologice, Ed West Side, Brasov
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EXAMENULUI DE DIPLOMA LA SPECIALIZAREA
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AGRICULTURA
Teme pentru proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Probleme actuale în domeniul culturilor de câmp: sortimentul de culturi; materialul semincer; mecanizarea
tehnologiilor; administrarea îngrãsãmintelor; combaterea buruienilor, bolilor, dãunãtorilor; valorificarea
productiei.
Zonarea ecologicã a culturilor de câmp: principii, importantã (cu exemplificare la grâu, porumb, floareasoarelui).
Material biologic (sãmânta) ca factor fitotehnic.
Producerea de sãmântã la grâu.
Densitatea optimã la culturile de câmp.
Particularitãti biologice si formarea randamentului la grâu, porumb, soia, floarea-soarelui, sfacla de zahãr,
cartof.
Diferentierea sistemului de lucrãi ale solului în functie de zona pedoclimaticã.
Elaborarea sistemului de rotatie a culturilor pentru diferite zone pedoclimatice.
Sistemul de combatere a buruienilor în diferite zone pedoclimatice.
Stabilirea dozelor de îngrãsãminte.
Mãsuri pentru eradicarea infectiilor la sãmântã.
Integrarea mãsurilor de combatere a bolilor în tehnologiile de culturã a xerealelor.
Combaterea integratã a dãunãtorilor culturilor.
Principii si metode de sporire a productiei si calitãtii pajistilor permanente.
Principii si tehnici de înfiintare a pajistilor si a culturilor furajere.
Mecanismele si sistemele motoarelor în patru timpi cu aprindere prin compresie (MAC).
Functionarea motoarelor în patru timpi cu aprindere prin compresie.
Reglajele combinelor de recoltat cereale.
Stabilirea plugurilor în plan vertical si orizontal (reglaje).
Particularitãtile si formele exploatatiilor agricole.
Functiile exploatatiilor agricole.
Structura organizatoricã si de conducere a exploatatiilor agricole.
Profilarea si specializarea exploatatiilor agricole.
Rolul economico-social al marketingului agricol.
Prospectarea pietei – atribut esential al marketingului agricol.
Contributia marketingului la adaptarea operativã a exploatatiei agricole la cerintele pietei.
Marketingul si eficienta economicã în agriculturã.
Factorii evolutiei pietei interne.
Functiile si locul agriculturii în economia nationalã.
Particularitãtile întreprinderii agricole.
Clasificarea întreprinderii agricole dupã natura, destinatia si gradul de integrare a productiei.
Etapele procesului decizional în agriculturã.
Resursele agriculturii. Clasificare.
Organizarea teritorialã a teritoriului. Probleme care se rezolvã prin organizarea interioarã a teritoriului
unitãtilor agricole.
Continutul si clasificarea sistemelor de culturã a plantelor.
Caracteristicile mijloacelor de productie si clasificarea mijloacelor de mecanizare folosite în sectorul
vegetal.
Caracteristicile muncii în agriculturã.
Exploatatia agricolã familiarã. Caracteristici.

Sef catedră,
Prof. Univ. dr. ing. Mihail Enciu

Appendix 4.1.1.
CHESTIONAR
1.

Cum apreciaţi cursul de Zoologia Nevertebratelor ?……………………….
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………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Cum apreciaţi lucrările practice la disciplina menţionată?……………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
3. Care sunt aspectele care nu vă plac în modul de prezentare al cursului?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Care sunt aspectele care nu vă plac la lucrările de laborator?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Cum credeţi că pot fi remediate?……………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Ce dificultăţi aţi întâmpinat în asimilarea noţiunilor şi cum credeţi că ar putea fi
remediate?……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Appendix 4.1.2
CHESTIONAR
DISCIPLINA < Anatomia comparată a metazoarelor>
1.
Legat de specializarea dvs. vă rog să specificaţi:
•

□ biologie;

•

□ aţi optat dvs; □ aţi ajuns prin <alunecare> în ordinea mediilor de admitere;

□ protecţia mediului;
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•

ce părere aveţi de modul de realizare în prezent a concursului de admitere:

□ este avantajoasă admiterea în funcţie de mediile din liceu + bac?
□ ar fi mai corect un test de apreciere a aptitudinilor pentru biologie
2.
În legătură cu disciplina AC, vă rog să specificaţi:
•

Gradul de dificultate - □ foarte grea; □ greutate medie; □ accesibilă;

•

Păreri legate de utilitatea introducerii/păstrării disciplinei în planul de învăţământ

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
•

Consideraţi echilibrată ponderea diferitelor secţiuni? Ce aţi scoate din programă? Ce

consideraţi că nu a fost tratat suficient?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.
Ce părere aveţi de modul de repartizare a cunoştinţelor predate la curs şi la lucrările practice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.
Ce sugestii aveţi pentru titularul de disciplină: ce nu v-a plăcut? Ce v-a plăcut ? Cum aţi
proceda dvs?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5.
Consideraţi că, în cursul acestui an, aţi greşit sau nu prin atitudinea dvs faţă de această
disciplină. Cum ar trebui să sfătuiţi pe un coleg mai tânăr să abordeze AC ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6.
Legat de celelalte discipline parcurse până in acest an
•

care vi sa părut cea/cele mai interesantă/e din punct de vedere al conţinutului ştiinţific?

………………………………………………………………………………………………..
•
care a/au fost predată/e în modul cel mai accesibil?
•

care consideraţi că vă va/vor fi cea/cele mai utile pentru formarea dvs .profesională ?

……………………………………………………………………………………………
•
care a fost examenul cel mai uşor şi de ce?………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7.
Menţionaţi, în cazul în care aveţi, observaţii laudative sau critice care consideraţi că trebuie să
fie cunoscute de conducerea facultăţii şi pe care nu aţi avut ocazia/îndrăzneala să le faceţi cunoscute

Appendix 4.1.3

CHESTIONAR
1.

În ce domeniu s-a încadrat tema lucrării de licenţă ? De ce aţi ales-o? Cum credeţi că munca pentru
realizarea acesteia vă va ajuta în viitoarea dvs. carieră?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

In acest moment, aveti clar ce intentionati sa faceti ? V-ati hotarat in ce domeniu cautati loc de
munca ? Aveti ceva in perspectiva (concurs anuntat, promisiuni, relatii etc)
Avand o privire de ansamblu asupra anilor de studentie, daca ati fi in functie de conducere, ce
schimbari in structura planului de invatamant ati face si de ce.
In aceeasi ordine de idei, cum ati vedea organizat mai bine examenul de admitere
Idem pentru examenul de licenta.
Ce materii considerati ca au beneficiat de o pondere neadecvata ca durata si numar de ore, atat la
curs cat si la lucrarile practice si argumentati de ce.
Cum ati fi preferat sa se organizeze examenele in timpul studentiei ? scris sau oral ?
Nominalizati cate 3 (trei) cadre didactice cu care ati facut cursuri si alte 3 cu care ati facut lucrari
practice pe care le considerati demne de a le avea model in viata si argumantati pentru ce.
Care sunt greselile pe care dvs. le-ati facut in timpul studentiei si pe care nu le-ati mai repeta.
Care considerasti ca a fost examenul cel mai greu si de ce ?
Nominalizati disciplinele care v-au placut cel mai mult din punct de vedere al continutului stiintific
si al modului de prezentare
Idem cele care nu v-au placut.
Ce parere aveti de conditiile de cazare, de modul de repartitie., de viata studenteasca in camin
Constanta este un oras studentesc cu adevarat? Ce avantaje/oportunitati prezinta si ce ar trebui sa
dobandeasca in viitor. ?
De ce ati ales aceasta facultate/specializare ?
Sunteti casatorit(a)? De cati ani?
Spre ce profesie v-ati orienta pe copii dvs. si de ce ?
Ce parere aveti de activitatea liderilor dvs si cum s-a facut aceasta simtita in viata dvs personala ?
Ce parere aveti de intocmirea orarului ?Care a fost anul cel mai incarcat? Ce parere aveti de gradul
de incarcare al sesiunilor ? Care a fost cea mai incarcata ?
In revista studentilor in Universitatea « Ovidius » intitulata « Lumea Universitara » se vorbeste de
luare de mita in facultatea noastra ? Aveti cunostinta de asemenea atitudini, si daca da, faceti referiri
exacte.

UNIVERSITATEA <Ovidius> CONSTANŢA
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Specializarea Biologie

Appendix 4.1.4

Stimate coleg,
Din dorinţa de a îmbunătăţi calitatea învăţământului în facultatea noastră, vă rugăm să daţi expresie
gândurilor şi frământărilor dvs şi să completaţi chestionarul alăturat. Răspunsurile dvs vor ajuta şi la întocmirea
raportului de autoevaluare a specializării mai sus menţionate.
Vă mulţumim pentru colaborare şi aşteptăm răspunsul dvs care până pe data de 20 iulie 2001 trebuie să
ajungă la prodecanul cu asigurarea calităţii
DECAN,
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Conf. Dr. Victoria ŢIGĂNUŞ
Prodecan cu asigurarea calităţii,
Dr. Teodora Maria ONCIU

CHESTIONAR
Numele…………………………………………………………………..
Prenumele……………………………………………………………….
Poziţia în statul de funcţiuni……………………………………………
(ex. lector, titular al cursului Anatomia comparată a metazoarelor
asistent, asigur lucrările practice la disciplina Anatomia comparată a metazoarelor)

1. Cunoaşteţi obiectivele specializării Biologie ? (Enumeraţi/ierarhizaţi după opinia dvs 3 obiective ale
specializării….
………………………………………………………………………………………………………………………
…...
………………………………………………………………………………………………………………………
….
2. Ierarhizaţi principalele obiective ale
disciplinei…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
3. Precizaţi disciplinele din amonte pe ale căror cunoştinţe se bazează cursul pe care-l predaţi, respectiv pe cele
din aval
care beneficiază de cunoştinţele şi aptitudinile pe care le formaţi dvs studentului prin cursul/ lucrările/
seminarul pe
susţineţi
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………………
….
4. Care sunt cunoştinţele/noţiunile neînsuşite în mod corespunzător de majoritatea studenţilor din seriile
1996-2000,
1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004 la disciplina dvs şi care apreciaţi că sunt motivele care au
dus la
aceasta ? (spre ex. ce n-aţi putut preda că studenţii au lipsit la un examen pus incorect ,ori n-aţi avut sală etc )
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Aţi comunicat aceste disfuncţii şefului de catedră da □ nu □ şi colegilor din aval da □ nu □ ?
6. Care sunt măsurile care au fost adoptate :
• De dvs personal………………………………………………………………………….
• De catedră……………………………………………………………………………….
• De colegii din aval……………………………………………………………………….
7. Care dintre metodele de predare folosite la disciplina dvs consideraţi că sunt cele mai eficace?
…………………………………………………………………………………………………….
8. Modul în care se desfăşoară activităţile individuale ale studenţilor planificate la disciplina dvs.
corespunde cerinţelor/exigenţelor precizate prin fişa disciplinei?………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
9. Consideraţi că sunt clar definite obiectivele şi structura procesului de evaluare la disciplina dvs?
da □/ nu □/ nu sunt mulţumit şi urmează să le îmbunătăţesc □
10. Au fost prezentate studenţilor aceste obiective şi aţi verificat dacă aceştia şi le-au însuşit?
da □/ nu □
11. Există o planificare a activităţilor de evaluare (verificări, prezentări de referate, teste, colocviu de LP , examen)
a cunoştinţelor la disciplina dvs? da □ nu □
12. Au existat disfuncţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de verificare şi evaluare la disciplina dvs.?
da □/ nu □/ nu-mi amintesc □
13. Au fost analizate (cu cei ce ţin lucrările de laborator/seminarul/ ori cu titularul de curs) rezultatele verificărilor şi ce
măsuri aţi
luat? da □ nu □ …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
14. Consideraţi că obiectivele stabilite pentru disciplina dvs. sunt realiste ? da □ nu □ / în cazul în care doriţi să
să faceţi un comentariu, nu ezitaţi să-l faceţi
acum!………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
15.Care sunt principalele dificultăţi pe care le întâlniţi în atingerea obiectivelor pe care vi le-aţi
propus?…………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
16.Ce propuneri de ordin organizatoric consideraţi că ar fi utile pentru îmbunătăţirea activităţilor legate de
procesul
didactic la disciplina dvs? (politica de personal ,există definit în catedră un plan în acest sens
etc)…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
17. Cum consideraţi că ar trebui să fiţi sprijinit pentru a vă perfecţiona pregătirea în conformitate cu
exigenţele disciplinei
dvs.?……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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18. Care sunt măsurile pe care le-aţi luat / preconizaţi a fi luate pentru a forma un colectiv dedicat disciplinei
dvs. ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
19. Ce proiecte inovative pentru a creşte eficacitatea în însuşirea disciplinei aveţi în
plan?……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
20. Care sunt principalele priorităţi pentru îmbunătăţirea facilităţilor (laborator, dotare, aparatură, calculatoare, cărţi)
aferente
disciplinei
dvs.?……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
21.Care sunt condiţiile necesare a fi îndeplinite pentru ca disciplina dvs să fie compatibilă cu ECTS ? (sistemul
european
de credite transferabile)

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………….
22. Nominalizaţi programele (didactice/de cercetare) internaţionale în care disciplina dvs este
implicată……………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
23. Precizaţi trei puncte tari ale disciplinei pe care o
predaţi?……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………
…
24. Precizaţi trei puncte slabe ale disciplinei pe care o predaţi?
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………….
25. Precizaţi trei măsuri imediate care ar trebui luate pentru îmbunătăţirea activităţii la disciplina
dvs………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………….
SEMNĂTURA,
Data întocmirii:……………………………………..
……………………………………

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII
Appendix 5.1.
REGULAMENT PROPRIU
privind admiterea
în anul universitar 2001 / 2002, sesiunile iulie şi septembrie 2001
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I. CONSIDERATII GENERALE
Prezentul regulament a fost elaborat pe baza actelor normative şi documentelor prezentate în cap. I din
REGULAMENTUL PROPRIU al Universităţii “Ovidius” Constanţa, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
din data de 8 decembrie 2000.
În anul 2001, concursul de admitere se organizează în sesiunea iulie pentru învăţământul
universitar (prima specializare, a doua specializare şi continuare de studii) şi sesiunea septembrie pentru
învăţământul postuniversitar (masterat). În cazul în care, după afişarea rezultatelor şi după eventuala
redistribuire a candidaţilor din sesiunea iulie, au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul
de stat sau locuri cu taxă, se va organiza şi a doua sesiune în luna septembrie. Eventualele locuri
rămase neocupate după a doua sesiune de admitere (septembrie) se anulează.
În anul universitar 2001 / 2002 admiterea în învăţământul superior se organizează la Facultatea de
Stiinţe ale Naturii după cum urmează:
1. învăţământ universitar de lungă durată pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la
bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;
2. a doua specializare pe locuri în regim cu taxă, în învăţământul universitar de lungă durată;
3. continuare de studii pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe
locuri în regim cu taxă;
4. învăţământ postuniversitar – masterat - pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la
bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă.
5. învăţământ deschis la distanţă pe locuri în regim taxă;
Admiterea în învăţământul universitar de lungă durată şi IDD -–prin care se realizează un curriculum ce
are ca rezultat obţinerea diplomei de licenţă sau echivalentă – şi învăţământul postuniversitar se organizează la
Facultatea de Stiinţe ale Naturii la specializări autorizate şi acreditate de Consiliul Naţional de Acreditare
Acdemică.
Locurile în regim subvenţie de la bugetul de stat (fără taxă) sunt stabilite prin Ordin al Ministrului, pe
baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza
autonomiei universitare de către Senatul universitar, cu acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
În anul universitar 2001 / 2002, învăţământul superior la Facultatea de Stiinte ale Naturii este
organizat în:
A. Învăţământ universitar:
- de lunga durata pentru specializările:
1. BIOLOGIE – domeniul Stiinţele Naturii
2. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI – domeniul Stiinţele Naturii
3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT – domeniul Cultură Fizică
4. AGRICULTURA – domeniul Agronomie
5. GEOGRAFIE – domeniul Geografie, Geologie
- Invatamant deschis la distanţă (IDD) pentru specializările:
1. AGRICULTURA
2. GEOGRAFIE
3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT
B. Învăţământ postuniversitar:
- masterat pentru specializarea:
1. BIOTEHNIE SI ECOTEHNIE MARINA SI COSTIERA

II. ADMITEREA LA INVATAMANTUL UNIVERSITAR DE LUNGA DURATA SI LA INVATAMANTUL
DESCHIS LA DISTANTA
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II. 1 CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă
cu aceasta), cetăţeni ai României.
Un candidat poate participa concomitent la Concursul de admitere la mai multe specializări din cadrul
Universităţii “Ovidius” Constanţa, dacă programarea probelor de concurs îi permite acest lucru.
Frecventarea paralelă a două specializări de către aceeaşi persoană este posibilă, dar numai una
dintre ele poate fi subvenţionată de la bugetul de stat (fără taxă).
Candidaţii cu diplome de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia (in original sau copie legalizată)
care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat NU vor fi înscrişi la concursul de
admitere (având în vedere că media de bacalaureat se ia în considerare la calculul mediei finale de concurs).
Absolvenţii promoţiei 2001 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip de promovare
a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în care să fie specificată în clar media de bacalaureat, nota
obţinută la disciplinele Biologie, Chimie, Geografie sau Educatie Fizica (in cazul in care aceste discipline au fost
sustinute de catre candidati la bacalaureat) şi foaia matricolă sau o adeverinţă în care să se menţioneze mediile
anuale obţinute media de absolvire a anilor de liceu. Foaia matricolă sau adeverinţa sunt eliberate de către liceul
respectiv şi vor fi semnate de directorul liceului şi stampilate cu ştampila rotundă. In caz de reuşită la examenul
de admitere, candidaţi din această categorie sunt obligaţi să aducă diploma de bacalaureat sau o copie legalizată
până la începerea anului universitar.
Pentru înscrierea la Concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, în care vor
menţiona, sub semnătura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv, pus la dispoziţie de
secretariatul facultăţii.
Candidaţii vor specifica pe cererea de înscriere specializarea şi forma de învăţământ la care doresc
să concureze pentru fiecare specializare (inclusiv în regim cu taxă). Înscrierile se fac pe numele din certificatul
de naştere.
Probele de admitere pot fi susţinute în limba în care au fost studiate în liceu disciplinele respective (în baza
actelor doveditoare depuse la dosarul de înscriere). Candidaţii vor preciza în cererea de înscriere probele de
admitere pe care urmează să le susţină în altă limbă decât limba română.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul de lungă durată şi IDD sunt necesare
următoarele acte (într-un dosar plic):
1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar; în cerere se va indica opţiunea
(în ordinea preferinţei) pentru specializarea şi forma de învăţământ la care doresc să concureze – fără taxă, cu
taxă sau IDD;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată - pentru
candidaţii care se înscriu şi la alte specializări;
5. adeverinţă de înscriere eliberată de secretariatul specializării la care s-a depus dosarul cu acte originale;
6. foaia matricolă sau adeverinţa din care să rezulte mediile anuale de liceu sub semnătura directorului liceului
şi ştampilată (în original sau copie legalizată);
7. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial
sau de întreprindere - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
specializarea la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale
cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de specialitate din
policlinici. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia medicală
judeţeană de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi
profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
8. patru fotografii color, tip buletin de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte
motivul pentru scutirea de taxă de înscriere (vezi Cap. "Dispoziţii finale");
şi, unde este cazul:
10. adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de
stat sau particular cu drept de înscriere la concursul de admitere (Cap.II. punctele A şi B) şi diploma de
bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).
11. copie autentificată după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la prima specializare (la care candidatul
a predat originalele); autentificarea copiei după legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii
unde are loc înscrierea;
12. actele doveditoare privind calitatea de olimpic, conform precizărilor din capitolul II – Condiţii speciale de
înscriere la concurs;
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13. recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, legal constituite, a
rromilor şi o copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care să ateste constituirea legală a organizaţiei
respective.

II. 2. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
A. Studenţii, cetăţeni ai României pot urma o a doua specializare numai prin concurs de admitere, în
aceleaşi condiţii ca un absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, dacă la finele sesiunii de examene din vara
anului universitar 2000-2001 sunt integralişti sau îndeplinesc condiţiile de promovare a anului 2000-2001 –
pentru cei care studiază în regim de credite transferabile.
Indiferent de regimul studiilor – cu taxă sau fără taxă – pe care le urmează în momentul susţinerii
concursului de admitere, un student poate concura atât pe locuri fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat)
cât şi cu taxă. In acest caz, studentul este obligat ca în fişa de înscriere să declare că, în cazul în care va fi
declarat admis la studii fără taxă se va retrage de la specializarea la care este deja student în regim fără taxă sau
va rămâne student în regim cu taxă. Exprimarea opţiunii se va face în scris la Comisia Centrală de Admitere pe
facultate până la o dată care va fi afişată. In caz contrar, locurile ocupate de acesti studenţi vor fi declarate libere
şi vor fi ocupate de alţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs. Studenţii declaraţi
admişi la o specializare la care sunt deja studenţi vor fi promovaţi în ani de studii mai mari, prin echivalare,
numai în limita locurilor disponibile.
B. Studenţii de la specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul
instutuţiilor de învăţământ superior particulare pot să-şi continue studiile la specializări identice sau similare
din Universitatea “Ovidius” Constanţa în următoarele condiţii cumulative:
- Universitatea “Ovidius” să şcolarizeze în specializarea respectivă (acreditată sau autorizată să funcţioneze
provizoriu).
- Studenţii să participe la concursul de admitere al Univ. “Ovidius” la specializările respective, şi să fie
declaraţi admişi, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate.
- Studenţii să fie integralişti la sfâr]itul sesiunii de examene 2000 – 2001.
- Anul de studiu în care studenţii vor fi declaraţi admişi va fi stabilit de Consiliul Profesoral al Facultăţii, pe
baza documentelor de şcolarizare prezentate de student, cu susţinerea examenelor de diferenţă, pentru care
se percep taxe în cuantumul stabilit de Senatul universitar.
C. Candidaţii rromi care îşi dovedesc statutul de rrom prin acte doveditoare se pot înscrie la concursul
de admitere pe locuri alocate special, subvenţionate de la bugetul de stat (vezi anexa).
D. Sunt admişi în învăţământul superior fără admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs:
a.
la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţi de liceu cu bacalaureat
care au obţinut:
- distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, premiile I, II şi III, la olimpiadele şcolare naţionale, cel puţin
în unul din ultimii doi ani de studiu (1999/2000, 2000/2001);
- premiile I, II sau III la olimpiadele şcolare naţionale în anii 1997/1998 şi/sau 1998/1999, la disciplinele care
se studiază numai în clasele a IX-a şi a X-a.
- premiile I, II sau III la Concursul Naţional de Ecologie cel puţin în unul din ultimii doi ani de studiu
(1999/2000, 2000/2001);
b. la specializarea Educaţie Fizică şi Sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut următoarele
performanţe sportive:
- premiile I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori,
juniori, tineret)
Olimpicii care fac parte din categoriile menţionate pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără
taxă) în învăţământul superior de stat, chiar dacă au obţinut mai multe distincţii în intervalul de timp menţionat.
Olimpicii sportivi ocupanţi ai locurilor IV, V, VI şi componenţii loturilor naţionale pot fi înmatriculaţi
numai la studii cu taxă.
Sportivii cu performanţele menţionate obţinute pe timpul studiilor gimnaziale şi/sau liceale
beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Pentru olimpicii cuprinşi la punctul a.), dosarul de înscriere conţinând actele precizate în cap.II.1 (cu
precizarea că diploma de bacalaureat trebuie depusă în original), completat cu actele doveditoare ale calităţii de
olimpic (diploma în copie legalizată), se depun la Rectoratul Universităţii (Campus) în perioada 11-14 iulie
2001.
Pentru olimpicii cuprinşi la punctul b.), nominalizaţi pe listele M.E.C., dosarul de înscriere conţinând
actele precizate în cap.II.1 (cu precizarea că diploma de bacalaureat trebuie depusă în original), completat cu
adeverinţa de confirmare a rezultatului sportiv obţinută de la Federaţiile Sportive Naţionale, cu avizul conducerii
Ministerului şi Sporturilor în original se depun la Rectoratul Universităţii (Campus) în perioada 11-14 iulie 2001.
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E. Absolvenţii fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului public şi privat au dreptul să se
prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări după cum urmează:
a. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de-a doua specializare va fi în regim
cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă, la o instituţie de învăţământ superior de stat
sau particular, cea de-a doua specializare va fi făcută în regim fără taxă, dacă sunt îndeplinite
cerinţele admiterii.
II. 3. DATELE DE ÎNSCRIERE SI DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Pentru specializările din cadrul învăţământului de lungă şi scurtă durată (inclusiv a doua
specializare şi continuare de studii), înscrierile se fac în perioada 11 - 16 iulie 2001 şi concursul de
admitere începe pe data de 18 iulie 2001, conform graficului desfăşurării probelor de concurs, grafic
afişat nu mai târziu de 17 iulie 2001.
Pentru masterat, înscrierile se fac în perioada 17 - 19 septembrie 2001 şi concursul de admitere începe
pe data de 20 septembrie 2001.
Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii între orele 900 – 1700 în zilele lucrătoare şi 900-1300
sâmbăta şi duminica.
În eventualitatea organizării celei de-a doua sesiuni de admitere pentru ocuparea locurilor rămase
disponibile după sesiunea iulie, concursul de admitere se susţine în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune.
Înscrierile se fac în perioada 03 - 08 septembrie 2001 şi concursul de admitere începe pe data de 11 septembrie
2001.
Incepând cu data de 17 iulie 2001, candidaţii au obligaţia de a se informa zilnic prin anunţurile listele
afişate la avizierele facultăţii în legătură cu desfăşurarea admiterii.

II. 4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI, STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR
II.4.1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul de admitere, pentru toate specializările Facultăţii de Stiinte ale Naturii şi pentru toate
formele de învăţământ, se desfăşoară fără probe scrise, şi constă din analiza dosarelor candidaţilor.
Exceptie face specializarea Educatie Fizica si Sport la care candidatii vor sustine probe de:
1. Gimnastică sau Atletism si
2. Joc sportiv – la alegere, basket, volei, handbal, fotbal.
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs obţinute de candidaţi, în limita
numărului de locuri rămase disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ.
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia centrală de admitere a universităţii se
aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, pe categorii de admişi (în ordinea descrescătoare a mediilor) şi
respinşi (în ordine alfabetică). Se va specifica obligatoriu data şi ora de afişare a listelor. Rezultatele sunt
valabile numai la facultatea, domeniul, respectiv specializarea la care s-a susţinut concursul de admitere.
Ocuparea locurilor de către candidaţii rromi se va face respectându-se metodologia stabilită de Universitatea
“Ovidius”.

II.4.2. CALCULAREA MEDIEI GENERALE DE ADMITERE
Media generală de admitere (MGA) se obţine astfel:
Învăţământ de lungă durată:
Biologie – 4 ani, zi
MGA = 0,30 MGBio + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde
MGBio – media mediilor anuale din liceu la disciplina Biologie
MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat
Ecologie şi Protecţia Mediului – 4 ani, zi
MGA = 0,30 MGBio + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde
MGBio – media mediilor anuale din liceu la disciplina Biologie
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MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat
Educatie Fizica si Sport – 4 ani, zi
MGA = 0,40 MPI + 0,40 MPII + 0,20 MGB, unde
MPI – nota la proba practică I (Gimnastică – ex. la sol, sau, Atletism – 100M, 800mF,
1000mB)
MPII – nota la proba practică II (Joc sportiv – la alegere: basket, volei, handbal, fotbal)
MGB – media de bacalaureat
Agricultura – 5 ani, zi
MGA = 0,30 MGBio + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde
MGBio – media mediilor anuale din liceu la disciplina Biologie
MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat
Geografie – 4 ani, zi
MGA = 0,30 MGGeo + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde
MGGeo – media mediilor anuale din liceu la disciplina Geografie
MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat
Învăţământ deschis la distanţă - IDD:
Educatie Fizica si Sport – 5 ani, zi
MGA = 0,40 MPI + 0,40 MPII + 0,20 MGB, unde
MPI – nota la proba practică I (Gimnastică – ex. la sol sau Atletism)
MPII – nota la proba practică II (Joc sportiv – la alegere: basket, volei, handbal,
fotbal)
MGB – media de bacalaureat
Agricultura – 6 ani, zi
MGA = 0,30 MGBio + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde
MGBio – media mediilor anuale din liceu la disciplina Biologie
MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat
Geografie – 5 ani, zi
MGA = 0,30 MGGeo + 0,50 MGL + 0,20 MGB, unde
MGGeo – media mediilor anuale din liceu la disciplina Geografie
MGL – media de absolvire a liceului
MGB – media de bacalaureat
Inainte de calcularea MGA, se vor afişa datele personale (mediile care se vor lua în considerare la
calcularea mediei generale de admitere), date pe care candidaţii obligaţia să le verifice, aducând la cunoştinţa
Comisiei Tehnice eventualele inadvertenţe.
Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de concurs se va afişa cu două zecimale, fără
rotunjire.
Media generală de concurs se efectuează pe calculator dar se verifică şi de două colective independente
din comisia tehnică pe facultate.
Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). In cazul existenţei mai multor candidaţi cu medii egale
cu cea a ultimului loc repartizat se apelează la criterii de departajare stabilite prin metodologia proprie.
In cazul specializărilor care au IDD, repartizarea candidaţilor admişi se va face ţinând cont de 1)
opţiune şi 2) în ordinea descrescătoare a mediilor.

II.4.3. COMUNICAREA REZULTATELOR
Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări şi pe forme de învăţământ se va face în limta locurilor
disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în ordinea opţiunilor înscrise în fişa de înscriere
începându-se cu prima opţiune.
Pe listele afişate se vor indica facultatea, specializarea, forma de învăţământ, probele de concurs şi în
dreptul fiecărui candidat: media finală obţinută la probele de concurs (unde este cazul), mediile de la disciplinele
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menţionate anterior pentru fiecare specializare, media de absolvire a liceului şi media generală de concurs, iar
acolo unde este cazul se va indica într-o coloană separată calitatea de student (S), absolvent (A), olimpic (O),
rrom (R) sau student la facultate particulară (SP).
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, învăţământ universitar, în baza unei
cereri de înscriere în vederea înmatriculării depusă până la data de 31 iulie 2001, la secretariatul facultăţii unde
au fost declaraţi admişi. Cererile vor fi înregistrate într-un Registru Special de Admitere 2001 – Secţiunea
Inmatriculări – în care se va specifica numărul cererii, data de depunere şi semnătura candidatului. Cererea se va
păstra în dosarul candidatului admis. Candidaţii admişi la studii cu taxă vor achita 1/3 din taxa anuală de
şcolarizare iar chitanţa se va anexa la cererea de înscriere. Candidaţii care până la data de 31 iulie 2001, inclusiv,
nu vor depune această cerere şi vor pierde calitatea de student (concursul de admitere pentru ei fiind anulat).
Locurile rămase libere vor fi ocupate cu candidaţi care au obţinut media de admitere de cel puţin 5.00, în ordinea
descrescătoare a mediilor. Listele finale vor fi afişate până la data de 02 august 2001. Candidaţii declaraţi admişi
pe listele finale vor depune cerere de înmatriculare până la data de 03 august 2001.
Candidaţilor li se pot restitui la cerere, actele depuse la înscriere. Candidatul care îşi retrage actele
înainte de 24 septembrie 2001 este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi declarat admis în urma retragerii
altui candidat); secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2001 – Secţiunea
Retraşi/Respinşi. Candidatul va semna, obligatoriu în registru.
Candidaţii care au menţionat în cererea de înscriere că susţin examen de admitere şi la alte specializări
şi toţi candidaţii studenţi declaraţi admişi sunt obligaţi ca în maxim 48 de ore de la ultima afişare a
rezultatelor iniţiale ale specializărilor la care a concurat în Universitatea “Ovidius”, să-şi definească opţiunea în
scris la secretariatele facultăţilor/colegiilor respective unde au fost înscrişi. Cererile de opţiune ale candidaţilor
admişi vor fi înregistrate în Registrul Special de Admitere 2001 – Secţiunea Opţiuni în care se va specifica
numărul cererii de opţiune, data şi semnătura deponentului.
Cererea va fi păstrată în dosarul candidatului admis. Candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de la
paragraful anterior îşi pierd calitatea de candidat declarat admis la specializarea respectivă, iar locul rămas liber
va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs.
După afişarea rezultatelor contestaţiilor şi după declararea opţiunilor – de către candidaţii studenţi
declaraţi admişi la una sau mai multe specializări, noul rezultat al concursului de admitere se face public prin
afişare, pe categorii de admişi şi respinşi. In cazul în care rămân locuri neocupate (cu sau fără taxă) se pot face
eventuale redistribuiri, la cerere, numai pentru specializări care au avut aceleaşi cerinţe pentru concursul de
admitere, şi numai pentru candidaţii care au obţinut media generală de concurs de minimum 5.00 (cinci).
Cererile de redistribuire ale candidaţilor depuse în termenul fixat de către facultate vor fi înregistrate în
Registrul Special de Admitere 2001 – Secţiunea Redistribuiri, în care se va specifica numărul cererii de
redistribuire, date de depunere şi semnătura deponentului. Cererea va fi păstrată în dosarul candidatului admis
redistribuit.
Rezultatul redistribuirii va fi afişat până în maxim de 48 ore de la expirarea termenului de depunere a
cererilor, prin grija comisiei tehnice a facultăţii.
III. ADMITEREA LA A DOUA SPECIALIZARE
Absolvenţii cu diplomă de licenta (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire (sau echivalentă) pot urma
o a doua specializare, în învăţământul de lungă sau scurtă durată.
Admiterea la a doua specializare se va face prin concurs de admitere, ca un absolvent de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau echivalentă (vezi mai sus), în conformitate cu regulamentul de admitere al
Universităţii.
Pentru înscrierea la Concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, în care vor
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la a doua specializare sunt necesare următoarele acte
(într-un dosar plic) menţionate la cap.II., la care se mai aduagă punctele 5 şi 6, după cum urmează:
1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
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4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată - pentru
candidaţii care se înscriu şi la alte specializări;
5. diploma de licenţa sau diploma de absolvire, în original;
6. foaia matricolă aferentă studiilor superioare, în original sau copie legalizată.
7. adeverinţă de înscriere eliberată de secretariatul specializării la care s-a depus dosarul cu acte originale;
8. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial sau
de întreprindere - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea
la care candidează). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia
medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod
expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare
şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
9. patru fotografii color, tip buletin de identitate;
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte
motivul pentru scutirea de taxă de înscriere (vezi Cap.VI "Dispoziţii finale");
Înscrierile se fac în perioada 11 - 16 iulie 2001, la secretariatul facultăţii între orele 900-1700 în zilele
lucrătoare şi 900-1300 sâmbăta şi duminica şi concursul de admitere începe pe data de 18 iulie 2001.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire care candidează pentru a urma a doua specializare fără
examen de admitere, vor ocupa locurile puse la dispoziţie în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a
primei facultăţi; MGA se calculează în modul următor:
MGA = (MGAS + MGES) / 2 , unde:
MGA – media generală de admitere;
MGAS – media generală a anilor de studii universitare;
MGES – media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă).
Departajarea candidaţilor cu medie egală plasaţi pe ultimul loc se face conform criteriilor de departajare
(cap.“Dispoziţii finale”).
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrala de Admitere, se aduc la
cunoştinţă celor interesaţi, prin afişare, pe categorii de admişi (în ordinea descrescândă a mediilor) şi respinşi (în
ordine alfabetică).
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, învăţământ universitar, în baza unei
cereri de înscriere în vederea înmatriculării depusă până la data de 31 iulie 2001, la secretariatul facultăţii unde
au fost declaraţi admişi. Cererile vor fi înregistrate într-un Registru Special de Admitere 2001 – Secţiunea
Inmatriculări – în care se va specifica numărul cererii, data de depunere şi semnătura candidatului. Cererea se va
păstra în dosarul candidatului admis. Candidaţii admişi la studii cu taxă vor achita 1/3 din taxa anuală de
şcolarizare iar chitanţa se va anexa la cererea de înscriere. Candidaţii care până la data de 31 iulie 2001, inclusiv,
nu vor depune această cerere şi vor pierde calitatea de student (concursul de admitere pentru ei fiind anulat).
Locurile rămase libere vor fi ocupate cu candidaţi care au obţinut media de admitere de cel puţin 5.00, în ordinea
descrescătoare a mediilor. Listele finale vor fi afişate până la data de 02 august 2001. Candidaţii declaraţi admişi
pe listele finale vor depune cerere de înmatriculare până la data de 03 august 2001.
Candidaţilor li se pot restitui la cerere, actele depuse la înscriere. Candidatul care îşi retrage actele
înainte de 24 septembrie 2001 este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi declarat admis în urma retragerii
altui candidat); secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2001 – Secţiunea
Retraşi/Respinşi. Candidatul va semna, obligatoriu în registru.
IV. ADMITEREA LA CONTINUARE DE STUDII
Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile, în învăţământul
universitar de lungă durată, în cadrul domeniului studiat iniţial sau apropiat acestuia, printr-un concurs de
admitere. Numărul de locuri disponibile este stabilit de Senatul Universităţii.
Concursul de admitere se desfăşoară conform criteriilor stabilite de facultate
Pentru înscrierea la concursul de admitere la continuare de studii sunt necesare următoarele acte
(într-un dosar plic)
1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
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4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată - pentru
candidaţii care se înscriu şi la alte specializări;
5. diploma de absolvire, în original;
6. certificatul de absolvire a şcolii postliceale în original, din care să rezulte că şcoala absolvită ese
autorizată sau acreditată conform legii;
7. foaia matricolă aferentă studiilor în original sau copie legalizată.
8. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial sau
de întreprindere - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea
la care candidează). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia
medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod
expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare
şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
9. patru fotografii color, tip buletin de identitate;
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte
motivul pentru scutirea de taxă de înscriere (vezi Cap. "Dispoziţii finale");
Media de admitere se calculează în modul următor:
MGA = (MGAS + MGEA) / 2 , unde:
MGA – media generală de admitere;
MGAS – media generală a anilor de studii universitare/postliceale;
MGEA – media generală la examenul de absolvire.
Media minimă de admitere este 5,00 (cinci).
Înscrierile se fac în perioada 11 - 16 iulie 2001, la secretariatul facultăţii între orele 900-1700 în zilele
lucrătoare şi 900-1300 sâmbăta şi duminica şi concursul de admitere începe pe data de 18 iulie 2001.
Departajarea candidaţilor cu medie egală plasaţi pe ultimul loc se face conform criteriilor de departajare
(cap.VI. “Dispoziţii finale”).
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrala de Admitere, se aduc la
cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, pe categorii de admişi (în ordinea descrescândă a mediilor) şi respinşi (în
ordine alfabetică).
Pentru candidaţii absolvenţi de învăţământ superior de scurtă durată, declaraţi admişi, Consiliul
Profesoral al facultăţii decide înmatricularea candidaţilor admişi în anul II sau III de studii, în funcţie de
echivalarea examenelor promovate în timpul studiilor superioare.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi după caz, în învăţământ universitar de lungă sau scurtă
durată, în baza unei cereri de înscriere în vederea înmatriculării depusă până la data de 31 iulie 2001, la
secretariatul facultăţii unde au fost declaraţi admişi. Cererile vor fi înregistrate într-un Registru Special de
Admitere 2001 – Secţiunea Inmatriculări – în care se va specifica numărul cererii, data de depunere şi semnătura
candidatului. Cererea se va păstra în dosarul candidatului admis. Candidaţii admişi la studii cu taxă vor achita
1/3 din taxa anuală de şcolarizare iar chitanţa se va anexa la cererea de înscriere. Candidaţii care până la data de
31 iulie 2001, inclusiv, nu vor depune această cerere şi vor pierde calitatea de student (concursul de admitere
pentru ei fiind anulat). Locurile rămase libere vor fi ocupate cu candidaţi care au obţinut media de admitere de
cel puţin 5.00, în ordinea descrescătoare a mediilor. Listele finale vor fi afişate până la data de 02 august 2001.
Candidaţii declaraţi admişi pe listele finale vor depune cerere de înmatriculare până la data de 03 august 2001.
Candidaţilor li se pot restitui la cerere, actele depuse la înscriere. Candidatul care îşi retrage actele înainte de 24
septembrie 2001 este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi declarat admis în urma retragerii altui candidat);
secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2001 – Secţiunea Retraşi/Respinşi.
Candidatul va semna, obligatoriu în registru.

V. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMĂNTUL POSTUNIVERSITAR – (STUDII aPROFUNDATE –
MASTERAT)
Se pot înscrie la concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat, absolvenţi ai
învăţământului universitar de lungă durată, din orice specialitate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din orice
domeniu.

114

Frecventarea simultană a două forme de învăţământ postuniversitar de către o aceeaşi
persoană este posibilă, dar în acest caz numai una dintre forme va fi subvenţionată de la bugetul de
stat.
La înscriere, candidaţii vor declara pe propria răspundere dacă au mai urmat alte forme de
învăţământ postuniversitar pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. În cazul în care candidaţii
declaraţi admişi la masterat au mai beneficiat de pregătire postuniversitară subvenţionată, vor urma
forma de învăţământ respectivă în regim “cu taxă”.
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul postuniversitar (masterat), sunt
necesare următoarele acte (într-un dosar plic):
1.
2.
3.
4.

cererea de înscriere pentru concursul de admitere;
certificatul de naştere, în copie legalizată;
certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie legalizată - pentru
candidaţii care se înscriu şi la alte specializări;
5. diploma de licenţă, în original sau în copie legalizată;
6. foaia matricolă aferentă studiilor superioare în original sau copie legalizată.

7. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial sau
de întreprindere - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea
la care candidează). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de Comisia
medicală judeţeană de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona - în mod
expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare
şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
8. patru fotografii color, tip buletin de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte
motivul pentru scutirea de taxă de înscriere (vezi Cap.VI "Dispoziţii finale");
Înscrierile se fac în perioada 17 - 19 septembrie 2001, la secretariatul facultăţii între orele 900-1700 în
zilele lucrătoare şi 900-1300 sâmbăta şi duminica şi concursul de admitere începe pe data de 20 septembrie 2001.
Media generală de admitere la Masterat (MGAM) se calculează în modul următor:
MGAM = 0,25MGAS + 0,25MGES + 0,50NI, unde:
MGAM – media generală de admitere la masterat;
MGAS – media generală a anilor de studii universitare
(care trebuie sa fie minim 7,00*);
MGES – media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă)
(care trebuie sa fie minim 7,00);
NI - nota la interviul cu comisia de admitere**.
* candidaţii care au media generală de absolvire a facultăţii mai mică decât 7,00 nu se pot înscrie pentru
admitere la Masterat în specialitatea Biotehnie si Ecotehnie Marină si Costieră;
** in cadrul interviului, candidatii vor raspunde la intrebari din tematica urmatoare: Necesitatea protejarii
mediului marin si costier; Necesitatea cunoasteri mediului marin si costier; Problematica si cauzele
dezvoltarii centrelor urbane si a industriei in zonele marine si costiere; Particularitatile protectiei mediului
marin si costier la litoralul romanesc al Marii Negre; Noţiunea de dezvoltare durabilă – concept,
problematică.
Media minimă de admitere pentru masterat este 8,00 (opt).
Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de admitere (MGA) se va afişa cu doua zecimale,
fără rotunjire.
În caz de medii egale pe ultimul loc, departajarea se va face conform criteriilor de departajare (cap.
“Dispoziţii finale”).
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la
cunoştinţă celor interesaţi, prin afişare, pe categorii de admişi (în ordinea descrescândă a mediilor) şi respinşi (în
ordine alfabetică).
Candidaţii declaraţi admişi la masterat vor fi înscrişi în baza unei cereri de înmatriculare, depusă în
perioada 24-28 septembrie 2001 la secretariatul facultăţii. Cererile vor fi înregistrate într-un Registru Special de
Admitere 2001 – Secţiunea Inmatriculări – în care se va specifica numărul cererii, data de depunere şi semnătura
candidatului. Cererea se va păstra în dosarul candidatului admis. Candidaţii admişi la studii cu taxă vor achita
1/3 din taxa anuală de şcolarizare iar chitanţa se va anexa la cererea de înscriere. Candidaţii care până la data de
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28 septembrie 2001, inclusiv, nu vor depune această cerere şi vor pierde calitatea de student (concursul de
admitere pentru ei fiind anulat). Locurile rămase libere vor fi ocupate cu candidaţi care au obţinut media de
admitere de cel puţin 7.00, în ordinea descrescătoare a mediilor. In baza cererii de înmatriculare, candidaţii
admişi vor semna un Contract cu universitatea, al cărui număr şi dată corespunde cu numărul şi data
înmatriculării în Registrul Special de Admitere 2001.
Candidaţilor li se pot restitui la cerere, actele depuse la înscriere. Candidatul care îşi retrage actele înainte de 24
septembrie 2001 este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi declarat admis în urma retragerii altui candidat);
secretariatul consemnează data retragerii în Registrul Special de Admitere 2001 – Secţiunea Retraşi/Respinşi.
Candidatul va semna, obligatoriu în registru.
VI. DEPUNEREA SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR
NU se admit contestaţii, decât pentru greşeli de transcriere sau calcul al mediilor, sau încălcări
ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere.
La probele practice nu se admit contestaţii.
Contestatiile se depun în termen de cel mult 48 ore de la afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului,
numai la Comisia Centrală de Admitere. Pentru contestaţii se percepe o taxă a cărui cuantum se va anunţa în
timp util, prin afişare. Contestatiile primite vor fi analizate în termen de maxim 3 (trei) zile de la expirarea
termenului de depunere a acestora.
Comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face prin afişare, prin grija Comisiei Tehnice de Admitere.
După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se
consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
Memoriile sau cererile de orice natură referitoare la eventualele contestaţii, depuse la universitate, după
afişarea rezultatului contestaţiilor, nu vor mai fi luate în consideraţie şi nu se va da răspuns la ele.
Alte aspecte privind contestaţiile se vor rezolva ţinându-se cont de specificările Regulamentului de
Admitere al Universităţii “Ovidius”.
V . DISPOZITII FINALE
Eventualele locuri rămase neocupate sau devenite disponibile după stabilirea rezultatelor definitive ale
concursului, inclusiv după redistribuire (sesiunea iulie), se pot ocupa prin organizarea unei a doua sesiuni de
admitere (septembrie). Eventualele locuri rămase neocupate după a doua sesiune sunt anulate.
Universitatea “Ovidius” Constanţa va percepe taxe pentru admiterea 2000. Cuantumul taxei de
înscriere va fi anunţat şi afişat până la data de 10 iulie 2001. Pentru sumele plătite se eliberează chitanţe
candidaţilor. Sumele plătite nu se restituie în nici o situaţie, ele acoperind o parte din munca depusă de
personalul participant la concursul de admitere şi cheltuielile aferente materialelor necesare bunei desfăşurări a
admiterii 2000.
Anumite categorii de candidaţi pot fi scutiţi de taxa de înscriere şi ei vor prezenta la dosar, unul din
următoarele acte:
•
certificatul de deces, în copie legalizata, pentru candidatii orfani;
•
adeverinţa de la casa de copii pentru cei aflaţi în această situaţie;
•
certificatul medico-legal sau alt document doveditor pentru candidaţii care au fost răniţi în
revolutia din Decembrie 1989;
•
adeverinţa din care să rezulte că este angajat al Universităţii “Ovidius” Constanţa;
•
adeverinţa din care să rezulte că unul dintre părinti este angajat al Universităţii “Ovidius”
Constanţa;
•
adeverinţa din care să rezulte ca unul dintre părinţi este cadru didactic (în activitate, pensionar
sau decedat) în învăţământul de stat (pentru învăţământul preuniversitar, adeverinţa va fi
vizată de Inspectoratul şcolar judeţean).
Se acceptă scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere 2001 numai pentru o singură
specializare (la secretariatul facultăţii se vor depune de catre candidat numai acte de înscriere în original, iar pe
legitimaţia de concurs se va specifica “scutit de taxa de înscriere”.
Candidaţii admişi la concursul de admitere vor dobândi prin Ordin al Rectorului calitatea de student.
Pe baza cererii de înmatriculare candidaţii la toate formele de învăţământ vor semna un
Contract cu Universitatea al cărui număr si dată corespunde cu numărul şi data înmatriculării din
Registrul Special de admitere 2001, în perioada 24-28 septembrie 2001.
Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I începând cu anul universitar 2001/2002, ierarhizarea lor
se va face după fiecare an de studiu, pe baza rezultatelor obţinute în anul universitar anterior, ierarhizare
la care participă toţi studenţii promovaţi din aceeaşi specializare şi aceeaşi formă de învăţământ
indiferent dacă sunt şcolarizaţi cu taxă sau fără taxă.
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Universitatea “Ovidius” Constanţa nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii admişi referitor la cazare
şi masă. Solicitările candidaţilor în acest sens vor fi analizate şi rezolvate în limita posibilităţilor.
Bursele de studiu şi ajutoarele materiale se vor distribui în conformitate cu prevederile legale.
In virtutea autonomiei universitare, Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.) nu poate interveni în
solutionarea contestaţiilor decât dacă sunt încălcate "Criteriile generale de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere în învatamântul superior de stat - 2001" elaborate de M.E.C. sau prevederile legislaţiei
în vigoare.
Alte precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2001, transmise de
către M.E.C. ulterior datei de publicare a prezentului Regulament propriu, se vor face publice prin afişare.
Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul Facultăţii în şedinţa din
Decan,
Conf.dr.Victoria Tiganus

Secretar stiintific
Lect. dr. Marius Skolka

CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU SPECIALIZARILE FACULTATII DE STIINTE
ALE NATURII
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medie generală de admitere egală, plasaţi pe ultimul loc se
aplică în următoarea ordine:
I. pentru învăţământul de lungă şi scurtă durată:
Biologie si Stiinţa mediului. Ecologie
1 - dupa mediile anuale de la disciplina Biologie in timpul liceului
2 - dupa nota la disciplina Biologie la bacalaureat
Stiinţa mediului. Ecologie
1 - dupa mediile anuale de la disciplina Biologie in timpul liceului
2 - dupa nota la disciplina Biologie la bacalaureat
Educatie Fizica si Sport
1 – Nota de la proba practică I (Gimnastică sau Atletism)
2. – Nota de la proba practică II (Joc sportiv)
Agricultura
1 - dupa mediile anuale de la disciplina Biologie in timpul liceului
2. - dupa nota la disciplina Biologie la bacalaureat
Geografie
1 - dupa mediile anuale de la disciplina Geografie in timpul liceului
2. - dupa nota la disciplina Geografie la bacalaureat
II. pentru învăţământul postuniversitar:
1. media anilor de studiu
2. nota (sau media notelor) de la examenul scris de la licenta
III. pentru a doua specializare:
1.
media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă);
2.
media generală a anilor de studii universitare.
IV. pentru continuare de studii:
1.
media generală la examenul de absolvire;
2.
media generală a anilor de studii universitare.
Decan,
Conf.dr.Victoria Tiganus

Secretar stiintific
Lect. dr. Marius Skolka

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII

COMPLETARI
propuse pentru Regulamentul Propriu de Admitere al Universităţii “Ovidius” Constanţa, sesiunile iulie si
septembrie 2001:
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1.

la subcapitolul II.2 – Condiţii Speciale de Inscriere la Concurs, paragraful privind admiterea fără concurs de
admitere a unor categorii de candidaţi care au participat la concursuri şi olimpiade obţinând premii, să se
adauge:
premiile I, II sau III la Concursul Naţional de Ecologie cel puţin în unul din ultimii doi ani de studiu (1999/2000,
2000/2001);
2.

la subcapitolul II.4. – “Stabilirea si comunicarea rezultatelor concursului”, înaintea paragrafului 9
(“Rezultatul ob ţinut în urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afişa cu două zecimale, fără
rotunjire” – pag. 6, jos), propunem completarea:
Inainte de calcularea MGA, se vor afişa datele personale (mediile care se vor lua în considerare la
calcularea mediei generale de admitere), date pe care candidaţii obligaţia să le verifice, aducând la cunoştinţa
Comisiei Tehnice eventualele inadvertenţe.
In cazul specializărilor care au IDD, repartizarea candidaţilor admişi se va face ţinând cont de 1)
opţiune şi 2) în ordinea descrescătoare a mediilor.

3. – la subcapitolul II.4. - “Stabilirea si comunicarea rezultatelor concursului”, prpounem modificarea
paragrafului 13
“Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări şi pe forme de învăţământ se va face în limta locurilor
disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în ordinea opţiunilor înscrise în fişa de înscriere, începânduse cu prima opţiune” cu “Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări şi pe forme de învăţământ se va face în
limta locurilor disponibile, în ordinea opţiunilor înscrise în fişa de înscriere şi în ordinea descrescătoare a
mediilor, începându-se cu prima opţiune”.
4. - la Capitolul V – Admiterea în Invăţământul Postuniversitar (Studii Aprofundate – Masterat), paragraful
privind calcularea mediei de admitere, să se adauge (cu specificarea că este valabil numai pentru specializarea
“Biotehnie şi Ecotehnie Marină şi Costieră” din cadrul Fac. de Stiinţe ale Naturii; sau, să se facă precizarea că
admiterea la masterat pentru specializarea în cauză are loc după regulamentul propriu al Facultăţii de Stiinte ale
Naturii):
Media generală de admitere la Masterat (MGAM) se calculează în modul următor:
MGAM = 0,25MGAS + 0,25MGES + 0,50NI, unde:
MGAM – media generală de admitere la masterat;
MGAS – media generală a anilor de studii universitare
(care trebuie sa fie minim 8,00*);
MGES – media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă)
(care trebuie sa fie minim 8,00);
NI - nota la interviul cu comisia de admitere**.
* candidaţii care au media generală de absolvire a facultăţii mai mică decât 8,00 nu se pot înscrie pentru
admitere la Masterat în specialitatea Biotehnie si Ecotehnie Marină si Costieră;
** in cadrul interviului, candidatii vor raspunde la intrebari din tematica urmatoare: Necesitatea protejarii
mediului marin si costier; Necesitatea cunoasteri mediului marin si costier; Problematica si cauzele
dezvoltării centrelor urbane si a industriei in zonele marine si costiere; Particularitatile protectiei mediului
marin si costier la litoralul romanesc al Marii Negre; Noţiunea de dezvoltare durabilă – concept,
problematică.
Media minimă de admitere pentru masterat este 8,00 (opt).

Menţionăm că aceste completări sunt incluse în Regulamentul Propriu de Admitere al Facultăţii de Stiinţe ale
Naturii.
Decan,
Conf.dr.Victoria Tiganus

Secretar stiintific
Lect. dr. Marius Skolka

118

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII
Specializarea: Masterat – Biotehnie şi Ecotehnie Marină şi Costieră

TEMATICA

Interviului de admitere:
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ADMITERE 2001

1. Necesitatea protejarii mediului marin si costier;
2. Necesitatea cunoasteri mediului marin si costier;
3. Problematica si cauzele dezvoltării centrelor urbane si a industriei in zonele marine si costiere;
4. Particularitatile protectiei mediului marin si costier la litoralul romanesc al Marii Negre;
5. Noţiunea de dezvoltare durabilă – concept, problematică.

Decan,
Conf.dr.Victoria Tigănuş

Secretar ştiinţific
Lect. dr. Marius Skolka

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII
Specializarea: Masterat – Biotehnie şi Ecotehnie Marină şi Costieră

BIBLIOGRAFIA

Interviului de admitere:
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1. Botnariuc N., Vădineanu A. – Ecologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 - – capitolul referitor la
protecţia mediului
2. Pârvu C. – Ecologie Generală, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1999 – cap. 5,6,7,9.
3. Stugren B., - Ecologie teoretică, Ed. Sarmis, Cluj Napoca, 1994 – capitolul referitor la protecţia mediului
4. Marinescu Daniela – Dreptul Mediului Inconjurător, Ed. Sansa SRL, Bucureşti, 1996.
5. Vadineanu A., - Dezvoltarea Durabilă, Vol. I-II, Ed. Universităţii Bucureşti, 1998, integral
6. Cogălniceanu D., - Managementul Capitalului Natural, Ed. Ars. Docendi, Bucureşti, integral.

Decan,
Conf.dr.Victoria Tigănuş

Secretar ştiinţific
Lect. dr. Marius Skolka

UNIVERSITATEA <Ovidius> CONSTANŢA

Appendix 6.1.

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii

Stimată Doamnă Director/Simate Domnule Director
Conducerea Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii din cadrul Universităţii <Ovidius> din Constanţa este foarte
interesată dacă în instituţia ce conduceţi aveţi cadre didactice care au absolvit facultatea noastră. De aceea, vă
rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la următoarele întrebări:
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•

Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………………………….

•

Este angajat prin concurs □,

•

Cum apreciaţi prestaţia cadrului didactic din punct de vedere al cunoştinţelor profesionale:

este suplinitor □; a venit prin transfer □

nesatisfăcătoare □, convenabilă □, bună □, foarte bună □?
•

Cum apreciaţi atitudinea cadrului didactic faţă de disciplina pe care o predă: inactivitatea este
consecinţa lipsei de experienţă □; prezintă inerţie □; este entuziast □; are multă iniţiativă □ ?

•

Comparativ cu absolvenţi din alte centre universitare este mai puţin bine pregătit □; este tot atât de bine
pregătit □; este mai bine pregătit □; nu am termen de comparaţie □

•

Cum s-a integrat în colectivul ce-l conduceţi: este sociabil □; este deschis spre dialog □; refuză să
comunice □

•

Care este atitudinea elevilor: îl/o apreciază □; sunt indiferenţi □; sunt nemulţumiţi □

Cu mulţumiri anticipate pentru colaborare,
DECAN,
Conf. univ. dr. Victoria ŢIGĂNUŞ
Prodecan cu asigurarea calităţii,
dr. Teodora Maria ONCIU
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Standardele interne de promovare - modul de ocupare a posturilor didactice si de promovare a
personalului didactic
Ocuparea posturilor didactice si promovarea personalului didactic se fac prin concurs conform
normativelor reglementate prin Legea învatamântului, Statutul cadrelor didactice si Regulamentul pentru
selectionarea, promovarea si evaluarea personalului didactic din Universitatea “Ovidius” Constanta, la care se
adauga instructiunile proprii ale Facultatii de Stiinte ale Naturii, specializarea Biologie - Ecologie si Protectia
mediului, precum si grila pentru aprecierea rezultatelor concursului caracteristice fiecarui grad didactic.
ÎNSCRIEREA LA CONCURS SI METODOLOGIA DESFASURARI CONCURSULUI
Se pot prezenta la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice absolventi ai facultatilor de
Biologie si Ecologie si protectia mediului, cu diploma de licenta. Pentru disciplinele de alta factura decât cea
biologica (Geologie, informatica, biofizica, biochimie, s.a) se pot prezenta la concurs absolventi ai unor facultati
de profil.
Pentru fiecare grad didactic se pot prezenta candidati care întrunesc conditiile din prezenta metodologie
si care cumuleaza un punctaj minim calculat dupa grila proprie de concurs.
Conditii pentru postul de preparator universitar
Se pot prezenta la concurs absolventi ai facultatilor de profil (vezi mai sus), absolventi de liceu cu
diploma de bacalaureat, fara limita de vârsta, având mai putin de cinci ani împliniti de la absolvirea facultatii.
Candidatul trebuie sa cunoasca bine (scris, citit, vorbit) o limba de circulatie internationala (fara atestat,
la nivel de comisie); de asemenea, trebuie sa fi absolvit în cursul facultatii modulul psiho-pedagogic.
Este recomandabil ca fiecare candidat sa posede acceptinea prealabila pentru înscrierea la concurs a
sefului disciplinei pentru care candideaza si a sefului de catedra.
Continutul dosarului de concurs:
1. Cererea de înscriere adresata Rectorului Universitatii “Ovidius” Constanta, cu acceptiunea optionala a sefului
catedrei la care se afla postul scos la concurs. In cerere trebuie mentionat în mod explicit postul pentru care
candideaza, conform specificatiilor din Monitorul Oficial.
2. Copii legalizate dupa urmatoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de licenta, foaia matricola a
studiilor universitare, rezultatele examenului de licenta.
3. Copii legalizate dupa actele de stare civila, în functie de caz: certificat de casatorie, hotarâre judecatoreasca de
divort.
4. Curriculum vitae.
5. Chitanta de plata a taxei de concurs.
Metodologia de desfasurare a concursului
Concursul va avea loc în maximul 14 zile de la data terminarii înscrierilor. Un candidat nu poate
concura decât pentru un singur post. Vor fi declarati admisi candidatii cu media finala a tuturor probelor de
minimum 9.00 (noua) în functie de clasificatie.
Probele de concurs vor fi: proba scrisa, proba practica si proba didactica
Proba scrisa. Candidatul va trebui sa raspunda în scris la un numar de maximum 10 subiecte, formulate
de comisie pe baza bibliografiei si tematicii anuntate prealabil. Subiectele se vor trage la sorti în ziua
concursului.
In cazul mai multor candidati pentru acelasi post didactic, proba scrisa este secreta. Timpul afectat tezei scrise nu
va depasi trei ore; proba scrisa are caracter eliminatoriu. Nota minima de promovare este de 8 (opt), reprezentând
media notelor obtinute la fiecare subiect (notarea subiectelor se va face de la 1 la 10).
Proba practica. La proba practica se vor putea prezenta doar candidatii care au obtinut minimum nota 8
la proba scrisa. Proba practica consta din prezentarea unei teme din tematica de concurs. Tema se va stabili de
catre comisie si va urmari gradul de pregatire practica al candidatului. Nota minima de trecere este 8 (opt);
obtinerea acestei note da posibilitate candidatului sa se prezinte la proba didactica (teoretica).
Proba didactica. Consta în prezentarea sub forma de prelegere a unei probleme din tematica postului
scos la concurs. Subiectul probei se stabileste de catre comisie si se anunta candidatilor cu 48 de ore înainte de
sustinere si este unic pentru toti candidatii. In situatiile când numarul de candidati impune esalonarea pe mai
multe zile, comisia va stabili câte un subiect pentru fiecare zi de concurs. In timpul prelegerii care nu trebuie sa
depaseasca 20 minute, candidatii pot folosi orice materiale didactice: material viu sau fixat, planse, diapozitive,
folii de retroproiector, casete video sau audio, etc. Este la latitudinea comisiei de a aprecia gradul în care
candidatul a realizat el însusi materialele folosite.
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Nota minima de trecere este de 8 (opt).
Conditii pentru postul de asistent universitar
Pentru prezentare la concurs pentru postul de asistent universitar trebuiesc îndeplinite aceleasi criterii ca si
pentru prezentarea la concurs pentru postul de preparator, cu unele modificari.
Se pot prezenta la concurs absolventi ai unor facultati de profil (vezi mai sus), cu o vechime în
specialitate în conformitate cu prevederile legale: preparator la aceeasi catedra sau la alta catedra cu specialitate
identica, cu concurs sustinut în urma cu 2 ani împliniti; cercetator sau biolog cu minim 5 ani vechime; vechime
în învatamântul preuniversitar (liceu) de minimum 4 ani; vechime de minim 5 ani în alte functii din reteaua
sanitara, agentiile de protectia mediului, alte institutii cu posturi în specialitate.
Conditiile obligatorii si optionale pentru înscriere - aceleasi ca si pentru preparator universitar;
Continutul dosarului de înscriere - acelasi ca si pentru preparator. In plus, se va aduce un act doveditor
specialitatii de baza si al vechimii în specialitate (în original sau copie legalizata).
Probele de concurs si metodologia desfasurarii acestuia sunt aceleasi ca si pentru postul de preparator
universitar.
Specificatii generale
Tematica si bibliografia pentru concurs este orientativa sau potionala. Cunostintele cerute sunt cele
maxime pentru un absolvent de facultate sau specialist in formare dupa 5 ani de activitate, la latitudinea
comisiilor.
Notele la fiecare proba se fac cunoscute în maximum 10 zile de la sustinerea probei pentru probele
scrise si la sfarsitul probei pentru celelalte tipuri de probe (orale, practice).
Eventualele contestatii se vor rezolva in conformitate cu prevederile legii.
Rezolvarea contestatiilor se face in maximum 48 de ore de la depunerea contestatiei pentru proba scrisa
si pe loc pentru celelalte probe. Decizia comisiei de concurs asupra contestatiei este definitiva si inatacabila.
Orice situatii exceptionale sunt de competenta Decanatului facultatii. Desfasurarea procedurilor de
contestatie ale unuia din candidati nu poate modifica programul ulterior al examenului decat cu acceptiunea
tuturor membrilor comisiei.
Pentru ocuparea posturilor punctajul necesar promovarii se stabileste dupa o grila de concurs care
apreciaza activitatea stiintifica si activitatea didactica.
Pentru ocuparea unui post de preparator este necesar un punctaj de 100 puncte, pentru un post de
asistent 200 puncte, pentru lector universitar 1000 puncte, pentru conferentiar universitar 2000 puncte iar pentru
profesor universitar 3000 puncte.

Universitatea “Ovidius” Constanta
Facultatea de Stiinte ale Naturii
Biologie, Ecologie-Protectia Mediului

CRITERII GRILA
pentru participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice la
specializarea Biologie si Ecologie - Protectia Mediului.
Preparator
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- Media generalã de absolvire a facultatii sã fie de minimum 9.00.
- Nota la disciplinele la care concureazã - minim 9.00 la o disciplinã ºi peste 9.00 la celelalte discipline.
- Sã fie absolvent al anului de studii aprofundate (masterat).
- Media la concursul de ocupare a postului sã fie de minim 9.00.
- Cunoastera unei limbi straine de circulatie internationalã, fãrã atestat (la nivel de comisie).
- Promovara disciplinelor departamentului de pregatire psiho-pedagogicã ºi metodicã a personalului didactic.
- Alte conditii - conform Legii privind Statutul Cadrului Didactic, publicat in Monitorul Oficial nr.158/ 16 iulie
1997, art.55 alin. 1, 4, 8.
Asistent
- Media generalã de absolvire a facultatii sã fie de minimum 9.00.
- Nota la disciplinele la care concureazã - minim 9.00 la o disciplinã ºi peste 9.00 la celelalte discipline.
- Sã indeplineasca cel putin unul din urmatoarele criterii:
a.ã fie absolvent al anului de studii aprofundate (masterat) sau a cursurilor
postuniversitare;
b. ani vechime in cercetare sau invatamantul superior;
c. calitatea de doctorand.
- Media la concursul de ocupare a postului sã fie de minim 9.00.
- Cunoastera unei limbi straine de circulatie internationalã, fãrã atestat (la nivel de comisie).
- Promovara disciplinelor departamentului de pregatire psiho-pedagogicã ºi metodicã a personalului didactic.
- Minim 2 studii publicate in reviste stiintifice sau in volume colective.
- Alte conditii de vechime si participare la concurs conform Legii privind Statutul Cadrului Didactic, publicat in
Monitorul Oficial nr.158/ 16 iulie 1997, art.55 alin. 1, 4, 8.
Lector universitar
- Media generalã de absolvire a facultatii sã fie de minimum 9.00.
- Doctorand in specialitate, cu toate examenele sustinute in termenul legal de la inscriere.
- Minim 7 studii de specialitate, publicate in reviste stiintifice romanesti si straine.
- Cunoasterea a cel putin 2 limbi straine de circulatie internationalã¸fãrã atestat (la nivel de comisie).
- Alte conditii de participare la concurs si vechime, conform Legii privind Statutul Personalului Didactic / iulie
1997 art. 55 alin 1., 2. b-a, b,c si 8, art 56, alin. 1,2., art 60 alin 6, ºi 141, 2.
Conferenţiar
- Vechime in specialitate sau echivalent in cercetare - in domeniul in care candideazã - de cel putin 8 ani.
- Doctor in biologie.
- Activitate didactica - minim 3 ani ca sef de lucrari intr-o facultate de profil acreditatã, dacã provine din
invatamant. Se pot admite in mod exceptional si candidati cu merite profesionale si stiintifice.
- Cunoasterea a minimum o limbã strainã cu atestat oficial.
- Douã recomandãri scrise din partea unor personalitãţi stiintifice recunoscute di tarã sau strainatate.
- Lucrãri publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate - 10. In ultimii 5 ani - 4 ca prim autor.
- Comunicãri orale sau postere - 25, din care ca prim autor - 15.
- Cursuri universitare multiplicate - minimum 1.
- Monografii sau tratate (diferite de cursurile pentru studenti) minim 1.
Profesor universitar
- Vechime in specialitate, cercetare sau invatamant in domeniul in care candideazã - 10 ani.
- Doctor in biologie.
- Activitate didacticã 3 ani de la promovare pe post de conferentiar. Minim 7 ani de activitate didacticã in
invãtãmântul superior.
- Cel putin douã recomandãri scrise din partea unor personalitãti stiintifice din tarã sau strainatate.
- Cunoasterea cu atestat a minimum o limbã strãinã.
- Cel putin 30 lucrari stiintifice publicate in extenso in reviste de specialitate din tara si strainatate.
- Comunicãri orale sau postere cu rezumat publicat sau cu atestat scris de prezentare din partea organizatorilor 40, din care in ultimii 5 ani 15, ca prim autor 15.
- Sã fie autorul unui curs universitar multiplicat.
- Minimum o monografie sau tratat de specialitate.

DECAN
Conf. Dr. Tigãnus Victoria
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GRILA DE CONCURS PENTRU CALCULAREA PUNCTAJULUI
I. Activitate stiintifica
Titlu de lucrare

Prim autor

Coautor
(secund)

Colaborator

1. Comunicari orale (fara rezumat)
a. în tara
Manifestari nationale
8
6
Alte manifestari
6
4
b. în strainatate
12
10
2. Comunicari cu rezumat tiparit în volum special sau în revista
a. în tara
Manifestari nationale
12
10
Alte manifestari
10
8
b. în strainatate
18
16
3. Rapoarte sau corapoarte la congrese
a. în tara
20
18
b. în strainatate
50
40
4. Lucrari publicate în reviste biologice / ecologice
a. în tara
reviste indexate
20
18
alte reviste
15
13
b. în strainatate
50
45
5. Lucrari biologice / ecologice publicate în reviste nebiologice
a. în tara
14
12
b. în strainatate
30
25
6. Lucrari biologice sub forma de filme, benzi video, CD etc
a. uz intern
12
10
b. uz national
30
25
c. uz international
50
40
7. Alte materiale cu subiect biologic / ecologic elaborate pt. medii de informare
a. în tara
regionale
8
6
nationale
10
8
b. în strainatate
20
18
8. Conferinte cu subiect biologie /ecologie
a. în tara
20
b. în strainatate
50
9.Materiale scrise pentru uzul studentilor sau pentru uz postuniversitar
a. manual sau curs integral
200
180
b. capitole de manual sau curs
100-120
80-100
c. caiet sau îndreptar de lucrari practice
80
60
10. Tratate sau monografii
a. în tara
în edituri consacrate
400
350
alte edituri
250
180
b. în strainatate
în edituri consacrate
1000
800
alte edituri
800
600
11. Alte carti sau manuale
a. pentru universitati particulare sau private
80-120
60-80
b. pentru colegii
50-100
40-60
c. pentru licee de specialitate
40-90
30-50
d. de popularizare
60
45
II. Investitii si inovatii
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5
3
9

8
7
14
16
30

16
11
40
10
20
8
20
30

5
6
16

120
50-60
40

300
150
600
400
50-60
30-50
20-40
35

Total

Titlu de lucrare
1. Inventii
a. patentate în tara
b. patentate în strainatate
2. Inovatii
a. patentate în tara
b. patentate în strainatate

Prim autor

Coautor
(secund)

Colaborator

700-1000
1000-2000

600-800
800-1600

500-600
600-1000

150
250

120
200

100
150

Prim autor

Coautor
(secund)

Colaborator

250
60
50-100
100-200

200
40

150
30

80-150

400
300
50-500
100-1000

350
250
50-400
100-800

Total

III. Premii stiintifice
Titlu de lucrare
1.In tara
a. pentru carti
b. pentru lucrari la congrese
c. pentru activitati stiintifice si de cercetare
d. alte premii specifice (de prestigiu)
2. In strainatate
a. pentru carti
b. pentru lucrari la congrese
c. pentru activitati stiintifice si de cercetare
d. alte premii specifice (de prestigiu)

Total

300
200
50-300
100-500

IV. Titluri si activitati stiintifice
Titlu
In tara
1. Doctori în biologie
2. Doctorand în biologie/ecologie si protectia mediului
3. Studii aprofundate în profilul biologie

Punctaj

4. Licenta în profilul biologie
5. Media la concursul pentru ocupare a postului (asistent univ.,
preparator univ.)
6. Aprecierea colectivului catedrei în care candidatul îsi desfasoara
activitatea în momentul înscrierii la concurs
7. Doctori honoris causa al altei universitati
8. Profesori de onoare al altei universitati
9. Profesor asociat al altei universitati
10. Membru corespondent al Academiei Române
11. Membru onorific al Academiei Române
12. Membru titular al Academiei Române
13. Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Stiinta
14. Membru titular al Academiei Oamenilor de Stiinta
15. Presedinte de sectie al Academiei Oamenilor de Stiinta
16. Presedinte sau vicepresedinte al Academiei Oamenilor de
Stiinta
17. Membru al unei societati stiintifice nationale
18. Presedinte, vicepresedinte, trezorier, secretar al unei societati
stiintifice nationale
19. Membru ales al unei societati stiintifice nationale (birou)
20. Presedinte la un congres sau simpozion national
21. Presedinte al unei sectiuni la un congres sau simpozion sau
moderator
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100
75
6 x media de
absolvire
5 x media ex. de
licenta
10 x media
obtinuta
FB 20
B 10; S 5
400
250
150
500
300
1000
20
30
120
50
15
100-200
50
50
40

Total

22. Presedintele unui congres international organizat în tara
In strainatate
1.Doctori honoris causa al unei universitati straine
2. Profesori de onoare al unei universitati straine
3. Profesor asociat sau titular al unei universitati straine
4. Visiting profesor sau echivalente
5. Membru corespondent sau asociat al unei academii nationale
6. Membru titular al unei academii nationale
7. Membru titular al unor organisme stiintifice internationale
8.Membru în conducerea unor organisme stiintifice internationale
9. Membru al unor societati stiintifice internationale
10. Consilier sau expert al unor foruri internationale (PNUE,
UNESCO, etc)
11. Nominalizat în compendium-uri internationale
12.Presedintele unei sectiuni la un congres sau simpozion sau
moderator
13. Presedintele unui congres international
14. Membrul al unor misiuni stiintifice temporare în strainatate

400
1500-2000
300-500
1500-2000
500-1000
500-1000
1500-2000
300
500
100
300
100
150
600
150

V. Organizator de manifestari stiintifice
1. Sedinte periodice de comunicari stiintifice cu caracter local
2. Conferinte sau simpozioane nationale (organizator principal sau
presedinte)
3. Congrese nationale cu sau fara participare internationala
(presedinte, vicepresedinte, secretar, trezorier)
4. Congrese nationale organizate în tara (presedinte, vicepresedinte,
secretar, trezorier)
5. Cursuri internationale organizate în tara (organizator principal)
6. Participant la congrese internationale
7. Membru in conducerea unor congrese internationale
8. Profesor la cursuri internatinale
9. Membru în jurii de concursuri stiintifice internationale

Punctaj
10
50

Total

75-100
150-250
100-200
25
200
300
300

VI. Organizator de publicatii stiintifice
Punctaj
1. Referent la reviste biologice/ecologice
românesti
15-20
din strainatate
50-100
2. Membru în comitetul de redactie
reviste româneasca
25-50
revista din strainatate
100-200
3. Redactor sef (editor)
revista româneasca
50-100
revista din strainatate
100-300
4. Redactor al altei publicatii colective (enciclopedii, tratate, volume ocazionale)
în tara
25-100
în strainatate
50-200

Total

VII. Contracte de cercetare stiintifica
Total

1. Contracte finalizate
a. în tara
responsabil
membru în colectiv
b. în strainatate
responsabil
membrii în colectiv
2. Contracte în desfasurare
a. în tara

100
40
250
150
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responsabila. în tara
membru în colectiv
b. în strainatate
responsabil
membrii în colectiv

30/an
10/an
100/an
50/an

VIII. Citari în publicatii si carti
1.In science citation index
2. In lucrari stiintifice din periodice biologice
a. în tara
b. în strainatate
3. In monografii sau tratate
a. în tara
b. în strainatate

20
5
30
20
100

IX. Activitate în cadrul doctoratului
1. Conducator de doctorat
fiecare teza finalizata
fiecare teza în curs de desfasurare
2. Membru în comisia de sustinerea tezei de doctorat (se
excepteaza delegatul decanului)
3. Referent stiintific la o teza de doctorat
4. Membru în comisia de admitere la doctorat
5. Membru în comisia pentru examen sau referat în cadrul
doctoratului
6. Toate examenele sustinute (pentru doctoranzi)
7. Toate referatele sustinute (pt. doctoranzi)

20
25
10
15/teza
15/teza
10/sesiune
15-25
15
15

X. Recunoasteri publice ale prioritatii într-un domeniu stiintific
1. In tara
sedinta omagiala
recenzia unei carti
articol omagial
volum omagial
simpozion omagial
2. In strainatate
omagiu în sedinta publica
articol omagial
volum omagial
recenzia unei carti
recenzia unui articol

50
10
50
100
75
100
200
1000
50
25

XI. Participarea la o activitate de perfectionare în domeniu

25 puncte

ACTIVITATEA DIDACTICA
I. Vechimea în învatamântul superior biologic
5 puncte / an
II. Absolvirea modulului pedagogic - pedagogie 3 x nota obtinuta
- psihologie 3 x nota obtinuta
- metodica predarii 3 x nota obtinuta
- practica pedagogica 3 x nota obtinuta
III. Etape anterioare parcurse în învatamântul superior biologic
- fost preparator universitar prin concurs
15puncte
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- fost asistent universitar prin concurs
- fost sef de lucrari prin concurs
- fost conferentiar universitar prin concurs

20 puncte
30 puncte
45 puncte

IV. Activitatea de predare
1. In tara
A. Unitati de învatamânt superior pt. studenti
Curs integral din programa analitica de baza de minimum un
semestru
O parte dintr-un curs din programa analitica de baza de
minimum un semestru
Ocazional (minimum 2 ore din cursul de baza)
Curs facultativ sau optional de minimum un semestru
Teme de curs noi sau actualizate în cadrul unui curs preexistent
(minimum 2 ore de curs)
Curs nou de minimum 1 semestru în cadrul unei discipline
preexistente
Disciplina noua cu curs de minimum 1 semestru
Lucrari practice, seminarii din programa analitica de baza de
minimum 1 semestru
Lucrari practice, seminarii facultative sau optionale de
minimum 1 semestru
Teme de lucrari practice, seminarii noi sau actualizate în cadrul
unor lucrari practice sau seminarii preexistente
Indrumare practica studenti
Indrumare lucrari diploma
Indrumare dizertatie de masterat
Calitatea activitatii didactice (calitatea orelor efectuate în cadrul
normei, punctualitate, preocupre pentru documentare, pentru
dotarea laboratorului) - se apreciaza în cadrul catedrei

20 /an
10/an
5 /an
15/ an
5/an
25
30
15
10
3
2/sapt
3/lucrare
5/lucrare
F. bine - 20
Bine: 15
Satisfacator-10

B. Unitati de învatamânt superior postuniversitar
Minimum 1 curs de perfectionare nominal de 6 saptamâni
20/curs
Un curs intensiv de perfectionare de minimum 3 zile
10/curs
Alte forme de curs de perfectionare (saptamânal, în
10/curs
deplasare,etc)
Curs normat de specializare
15/an
integral
40/an
partial
25/an
ocazional
10/an
Activitate practica în cadrul specializarii
5/an
Curs nou de specializare sau perfectionare de minimum 6
30
saptamâni
Disciplina noua de învatamânt postuniversitar
40
2. In strainatate (se sumeaza cu punctajele de durata ale
cursurilor din învatamântul universitar, dupa categorie, pentru
studenti sau postuniversitare)
a. curs integral în cadrul unei facultati de stiinte: biologie, ecologie si protectia mediului, chimie, etc.
In SUA, Japonia sau tarile Comunitatii Europene
25
In alte tari în afara celor de mai sus, cu exceptia tarilor în curs
100
de dezvoltare
In tarile Europei de est si în tarile în curs de dezvoltare
50
cursuri partiale sau ocazionale
b. cursuri partiale sau ocazionale
In cadrul unei institutii de învatamânt superior biologic
10/curs
Orice alte forme
5/curs
VI. Teze de absolvire a facultatii finalizate
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Teze de absolvire a facultatii finalizate

5/teza

VII. Functii de conducere în unitati de învatamânt superior obtinute prin alegeri (legislatura sau în curs)

Membru în Consiliul Profesoral al facultatii
Membru în Senatul Universitatii
Decan facultate
Secretar stiintific sau prodecan
Sef de catedra
Membru în Biroul Consiliului Profesoral
Membru în Biroul Senatului Universitatii
Rector
Prorector

Legislatura
completa
5
7
20
18
15
10
25
50
40

Legislatura
partiala
3
5
15
14
10
7
20
40
30

Total

VIII. Participare la comisii de examen
Examen de admitere
Examen de licenta
Concursuri, promovari posturi universitare
preparatori, asistenti
presedinte
membru
secretar
sefi de lucrari, conferentiari, profesori
presedinte
membru
secretar
redactare subiecte de examene (pentru fiecare set de subiecte redactate)
admitere
licenta
alte examene su concursuri nationale

3
5

7
5
3
12
10
7
5
7
10

TOTAL

DECAN
Conf. dr. Victoria Tiganus

Appendix 7.2.
CURRICULUM VITAE
1. Date biografice
1.1 Numele si prenumele:
1.2. Data si locul naşterii:
1.3.Starea civilă:
1.4.Copii:
2. Studii generale
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3. Studii universitare
4. Specialitatea principala
5. Specializări in străinătate
6. Doctorat
7. Alte titluri si grade ştiinţifice
8. Funcţii îndeplinite
9. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice, profesionale
10. Lista de studii si articole(Opera omnia) grupate pe principalele domenii de activitate, evidenţiind în
special pe acelea care se reflectă în prestaţia didactică
11. Cărţi publicate
12. Brevete si invenţii
Semnătura

Orice adăugire pe care o consideraţi relevantă pentru preocuparea dvs continuă de îmbunătăţire a activităţii
didactice este binevenită.
Termenul de predare 04.07.2001
Cu mulţumiri,
Prodecan cu asigurarea calităţii,
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Apendix 10.1
UNIVERSITATEA “Ovidius”CONSTANTA
Facultatea de Stiinte ale Naturii
PLANIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL ASIGURARII CALITATII INVATAMANTULUI

OBIECTIVE
Cercerarea si previzionarea
evolutiilor din mediul socoieconomic astfel incat sa fie
identificate cerintele in domeniul
pregatirii universitare
Definirea explicita a obiectivelor
pentru fiecare specializare

Structurarea procesuala a
activitatilor in vederea atingerii
obiectivelor specifice si generale
de pregatire si formare a
studentilor
Evaluarea, monitorizarea,
analiza si corectia pe toata
perioada de pregatire a
studentilor de la admitere la
absolvire in raport cu obiectivele
propuse

ACTIUNI
Contactarea inspectorilor de specialitate
(biologie, educatie fizica, geografie) din cadrul
ISJ si a directorilor principalelor unstitutii cu
profil agricol din judet in vederea stabilirii
graduilui de competenta a absolventilor
facultatii care le sunt subordonati, cu
evidentierea carentelor ce trebuiesc remediate
Se vor defini pe scurt cunostintele, aptitudinile
si atitudinile pe care trebuie sa le prezinte
absovenrii specializarilor din cadrul facultatii
si se vor afisa la COLTUL Q impreuna cu
referentialele aferente
Intocmirea unui grafic cu cerintele de la
absolvire ale studentilor fiecarei specializari in
vederea realizarii unui itinerar optim de
parcurgere a disciplinelor obligatorii/optionale
in timpul anilor de studiu
Monitorizarea studentilor din actualul an I
(motivare,atitudini, aptitudini, cunostinte) pe
baza de control al prezentei si a deprinderilor
insusite (teste, lucrari si examen)

Imbunatatirea continua a
pregatirii personalului si a
conditiilor in vederea satisfacerii
cerintelor stabilite pentru
pregatirea si formarea
studentilor

Discutii cu fiecare cadru didactic in parte si
stabilirea unui program individual atat de
pregatire profesionala, cat si de imbunatatire a
suportului didactic

Realizarea unei culturi

♦

pregatirea COLTULUI Q

TERMEN

RASPUNDE

15 ianuarie 2001

SAMARGIU Manuela-ecologie
JIANU Loreley - biologie
ALBU Anca Nicoleta-geografie
ENUTA Simeon-agricultura
NEGREA Valentin-ed.fiz si sport

08 ianuarie 2001

Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

01 martie 2001

Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

19 februarie 2001

Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

23 februarie 2001

Sefii de catedra, prodecanul cu
asigurarea calitatii

08 ianuarie 2001

♦
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pregatirea COLTULUI Q

OBSERVATII
Discutiile
♦ pot fi extinse si spre directori
ai liceelor/gimnaziilor din
Constanta;
♦ sa fie reluate in luna iulie,
2001, dupa licenta

Cu raportare lunara a razultatlor
intermediare

Se pot pregati in acest sens si
responsabilii anilor de studiu II-IVV

Centralizarea documentelor la
decanatul facultatii

procalitate in facultate

♦

antrenarea responsabili;or de specializari
lacursurile de pregatire organizate in
Universitate

permanent

PRODECAN CU ASIGURAREA CALITATII,
UNIVERSITATEA “Ovidius”CONSTANTA
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antrenarea responsabili;or de
specializari lacursurile de pregatire
organizate in Universitate

Facultatea de Stiinte ale Naturii

COD
Pagini
EDITIA
Revizia 1
Data reviziei

Q – FStNat
01.00
1
2

3

4

5

PLANIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL ASIGURARII CALITATII INVATAMANTULUI
Nnr.
Ccrt
.

1

2

MASURI
OBIECTIVE
Cercetarea si previzionarea
evolutiilor din mediul socioeconomic astfel incat sa fie
identificate cerintele in domeniul
pregatirii universitare

Definirea explicita a obiectivelor
pentru fiecare specializare

Contactarea inspectorilor de
specialitate (biologie, educatie
fizica, geografie) din cadrul ISJ si
a directorilor principalelor
institutii cu profil agricol din
judet in vederea stabilirii gradului
de competenta a absolventilor
facultatii care le sunt
subordonati, cu evidentierea
carentelor ce trebuiesc remediate
Se vor defini pe scurt
cunostintele, aptitudinile si
atitudinile pe care trebuie sa le
prezinte absoventii specializarilor
din cadrul facultatii si se vor afisa
la COLTUL Q si pe pagina de
internet a facultatii impreuna cu
referentialele aferente

Document
rezultat

RASPUNDE

SAMARGIU Manuela-ecologie
JIANU Loreley - biologie
ALBU Anca Nicoleta-geografie
ENUTA Simion-agricultura
NEGREA Valentin-ed.fiz si
sport

Rapoarte

TERME
N
Observatii/resurse

15.01.2001

*
- 5 cutii dischete
- 3 topuri hartie
- 6 carnete pt notite
- 12 pixuri
- fonduri de protocol si pt.transport

Programa
analitica
examenului

a
de

definitivat
prezentata intr-o
forma accesibila;

Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

Discutiile pot fi extinse si
spre directori ai liceelor si
gimnaziilor din Constanta
putand fi reluate in luna iulie,
2001, dupa licenta

10.02.2001
*
macheta se
va prezenta
pana pe
01.02.2001

Se va pregati COLTUL Q
*
- 3 m material textil
adecvat;
- adeziv;
- snururi colorate (20 m)
- bolduri;
- pioneze colorate

“Decalogul”
absolventului de la
Facultatea de Stiinte ale
Naturii
Macheta Coltului Q

Structurarea procesuala a

Intocmirea unui grafic cu
cerintele de la absolvire ale

Material ce se
135

Raportare lunara a

3

4

activitatilor in vederea atingerii
obiectivelor specifice si generale
de pregatire si formare a
studentilor
Evaluarea, monitorizarea, analiza
si corectia pe toata perioada de
pregatire a studentilor de la
admitere la absolvire in raport
cu obiectivele propuse

studentilor fiecarei specializari in
vederea realizarii unui itinerar
optim de parcurgere a
disciplinelor obligatorii/optionale
in timpul anilor de studiu
Monitorizarea studentilor din
actualul an I (motivare,atitudini,
aptitudini, cunostinte) pe baza de
control al prezentei, teste,lucrari
si examene

preteaza a fi expus
la COLTUL Q

Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

01.03.2001

rezultatelor intermediare
*
- dischete
- rechizite

Rapoarte si date
statistice

Pot pregati in acest sens si
Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

responsabilii anilor de
19.02.2001

studiu II-IV-V material
informativ
*
-dischete si hartie

5

6

Imbunatatirea continua a
pregatirii personalului si a
conditiilor in vederea satisfacerii
cerintelor stabilite pentru
pregatirea si formarea
studentilor

Realizarea unei culturi
procalitate in facultate

Discutii cu fiecare cadru didactic
in parte si stabilirea unui program
individual atat de pregatire
profesionala, cat si de
imbunatatire a suportului didactic

♦
♦

pregatirea COLTULUI Q
antrenarea responsabililor de
specializari la cursurile de
pregatire
organizate
in
universitate

- planuri/programe
de activitate pe
anul in curs a
cadrelor didactice;
- centrelizator cu
necesarul material
si logistic de
imbunatire a
calitatii prestatiei
profesionale
- materiale ilustrative pt
coltul Q;
- evidenta prezentei
responsabililor de
specializari

Sefii de catedra, prodecanul cu
asigurarea calitatii

23.02.2001

Prodecanul cu asigurarea calitatii

10.02.2001

Idem pct.2

PRODECAN CU ASIGURAREA CALITATII,
dr. Teodora Maria ONCIU

DECAN,
Prof. Dr. Victoria TIGANUS
UNIVERSITATEA “Ovidius”CONSTANTA
Facultatea de Stiinte ale Naturii
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Rezultatele din centralizator
vor fi prezentate conducerii
universitatii
*
-rechizite
- fonduri pentru deplasari de
documentare etc.

COD

Q – FStNat
01.00

Pagini
EDITIA
1
Revizia 1
2
3
Data reviziei 28.02.2001

4

5

PLANIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL ASIGURARII CALITATII INVATAMANTULUI
Nr.
Crt.

1.

2

MASURI
OBIECTIVE
Cercetarea si previzionarea
evolutiilor din mediul socioeconomic astfel incat sa fie
identificate cerintele in domeniul
pregatirii universitare

Definirea explicita a obiectivelor
pentru fiecare specializare

Contactarea inspectorilor de
specialitate (biologie, educatie
fizica, geografie) din cadrul ISJ si
a directorilor principalelor
institutii cu profil agricol din
judet in vederea stabilirii gradului
de competenta a absolventilor
facultatii care le sunt
subordonati, cu evidentierea
carentelor ce trebuiesc remediate
Se vor defini pe scurt
cunostintele, aptitudinile si
atitudinile pe care trebuie sa le
prezinte absoventii specializarilor
din cadrul facultatii si se vor afisa
la COLTUL Q si pe pagina de
internet a facultatii impreuna cu
referentialele aferente

Document
rezultat

RASPUNDE

SAMARGIU Manuela-ecologie
JIANU Loreley - biologie
ALBU Anca Nicoleta-geografie
ENUTA Simion-agricultura
NEGREA Valentin-ed.fiz si sport

Rapoarte

TERME
N
Observatii/resurse

01.04.2001

*
- 5 cutii dischete
- 3 topuri hartie
- 6 carnete pt notite
- 12 pixuri
- fonduri de protocol si pt.transport

Se va pregati COLTUL Q
*

Programa
analitica
examenului

a
de Prodecanul cu asigurarea calitatii si

definitivat

Discutiile pot fi extinse si
spre directori ai liceelor si
gimnaziilor din Constanta
putand fi reluate in luna iulie,
2001, dupa licenta

responsabilii pe specializari

prezentata intr-o

15.04.2001
*
macheta se
va prezenta
pana pe
01.02.2001

- 3 m material textil adecvat;
- adeziv;
- snururi colorate (20 m)
- bolduri;
- pioneze colorate

forma accesibila;
“Decalogul”
absolventului de la
Facultatea de Stiinte ale
Naturii
Macheta Coltului Q

Structurarea procesuala a
activitatilor in vederea atingerii

Intocmirea unui grafic cu
cerintele de la absolvire ale
studentilor fiecarei specializari in

Material ce se
preteaza a fi expus
137

Raportare lunara a
Prodecanul cu asigurarea calitatii si

rezultatelor intermediare

3

4

obiectivelor specifice si generale
de pregatire si formare a
studentilor
Evaluarea, monitorizarea, analiza
si corectia pe toata perioada de
pregatire a studentilor de la
admitere la absolvire in raport
cu obiectivele propuse

vederea realizarii unui itinerar
optim de parcurgere a
disciplinelor obligatorii/optionale
in timpul anilor de studiu
Monitorizarea studentilor din
actualul an I (motivare,atitudini,
aptitudini, cunostinte) pe baza de
control al prezentei, teste,lucrari
si examene

la COLTUL Q

responsabilii pe specializari

01.05.2001

*
- dischete
- rechizite

Rapoarte si date
statistice

Pot pregati in acest sens si
Prodecanul cu asigurarea calitatii si
responsabilii pe specializari

responsabilii anilor de
15.03.2001

studiu II-IV-V material
informativ
*
-dischete si hartie

5

6

Imbunatatirea continua a
pregatirii personalului si a
conditiilor in vederea satisfacerii
cerintelor stabilite pentru
pregatirea si formarea
studentilor

Realizarea unei culturi
procalitate in facultate

Discutii cu fiecare cadru didactic
in parte si stabilirea unui program
individual atat de pregatire
profesionala, cat si de
imbunatatire a suportului didactic

♦
♦

pregatirea COLTULUI Q
antrenarea responsabililor de
specializari la cursurile de
pregatire
organizate
in
universitate

- planuri/programe
de activitate pe
anul in curs a
cadrelor didactice;
- centrelizator cu
necesarul material
si logistic de
imbunatire a
calitatii prestatiei
profesionale
- materiale ilustrative pt
coltul Q;
- evidenta prezentei
responsabililor de
specializari

Sefii de catedra, prodecanul cu
asigurarea calitatii

15.03.2001

Prodecanul cu asigurarea calitatii

15.03.2001

Idem pct.2

PRODECAN CU ASIGURAREA CALITATII,
dr. Teodora Maria ONCIU

DECAN,
Prof. Dr. Victoria TIGANUS
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Rezultatele din centralizator
vor fi prezentate conducerii
universitatii
*
-rechizite
- fonduri pentru deplasari de
documentare etc.

Appendix 10.2
CONTINUTURI
pentru examenul de definitivare în învătământ
Teme de specialitate
1.

Structura si ultrastructura celulei procariote si eucariote

2.

Structura si functiile tesuturilor vegetale si animale

3.

Anatomia organelor reproducătoare si reproducerea la cormofite

4.

Structura si functiile sistemului digestiv în seria animală

5.

Fotosinteza – rolul pigmentilor asimilatori, mecanismul, influenta factorilor de mediu

6.

Respiratia aerobă si anaerobă – mecanisme, influenta factorilor de mediu

7.

Clasificarea organismelor în cele cinci regnuri si realizarea arborelui filogenetic al lumii vii

8.

Organizarea si evolutia genomului la procariote si eucariote

9.

Particularitătile definitorii ale virusurilor

10. Organizarea sistematică si nivelurile de organizare ale lumii vii
11. Mediul intern si rolul său în apărarea organismului uman
12. Ipoteze moderne privind evolutia omului
13. Sistemul genital uman si problemele de educatie sexuală (contraceptia, boli cu transmitere sexuală,
particularităti morfofunctionale si comportamentale ale pubertătii si adolescentei)
Teme de metodica predării disciplinei
1.

Proiectarea si desfăsurarea activitătii didactice la biologie în concordantă cu curriculum-ul national

2.

Metode didactice utilizate în predarea – învătarea biologiei:

•

Observarea, demonstrarea

•

Experimentul

•

Modelarea

•

Problematizarea si învătarea prin descoperire

•

Integrarea mijloacelor audio-vizuale în predarea-învătarea biologie (retroproiector, video, televizor, CDROM, calculator, etc.)

3.

Evaluarea randamentului scolar în functie de obiectivele curriculare

4.

Modalităi de realizare a educatiei ecologice si pentru sănătate prin activităti cu elevii

Lucrări practice
1.

Aplicatii practice de prelucrare si determinare a unor grupe de plante si animale (folosirea
determinatoarelor)

2.

Evidentierea structurii organelor vegetale

3.

Organizarea internă la principalii reprezentanti ai unor grupuri de animale ( nevertebrate, vertebrate)

4.

Experimente de fiziologie a plantelor si animalelor pentru evidentierea functiilor fundamentale

5.

Evidentierea cromozomilor si a cromatinei sexuale

6.

Tehnici de evidentiere a microorganismelor
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7.

Recunoasterea speciilor indicatoare pentru evidentierea gradului de poluare a apelor

8.

Estimarea mărimii populatiilor

9.

Indici structurali ai biocenozelor: frecventa, constanta, abundenta, dominanta, indici de similaritate
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Appendix 10.3.
TEMATICA
EXAMENULUI DE LICENTA LA SPECIALIZAREA
BIOLOGIE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Teme pentru proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
Teme de evaluare a cunostintelor fundamentale
Inmultirea celulelor
Tesuturile conducatoare la plante
Procesul de microgametogeneza si macrogametogeneza la angiosperme
Caracterele generale ale Dicotyledonatelor si clasificarea pe subclase
Sistemul nervos si importanta sa in stabilirea legaturilor filogenetice la protostomienii celomati
Principalele trasaturi adaptative ale celor mai importante grupe de nevertebrate terestre: plathelminti,
nemathelminti, moluste artropode (adaptari la viata in mediul terestru).
Evolutia aparatului uro-genital in seria vertebratelor
Evolutia sistemului nervos in seria vertebratelor
Cresterea in conditii aerobe si anaerobe a microorganismelor
Teme de evaluare a cunostintelor de specialitate
Fiziologia organelor si organitelor implicate in fotosinteza si importanta fenomenului in viata Terrei.
Principalele fenomene care caracterizeaza schimbul de apa intre celula vegetala si mediul extern
Functiile senzitive ale sistemului nervos
Reglarea functiilor vegetative ale organismului animal
Codificarea si decodificarea informatiei genetice (traducerea mesajului genetic)
Recombinarea genetica la procariote si eucariote
Bugetul energetic al ecosistemului
Planctonul: structura calitativa, adaptari (inclusiv ale planctonului dulcicol) interrelatii fitoplanctonzooplancton. Zoobentosul (etajele bentale), tipuri de organisme bentale dupa raportul cu substratul.
BIBLIOGRAFIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* * * - Notele de curs la disciplinele: Citologie, Anatomia si morfologia plantelor, Botanica sistematica,
Zoologia nevertebratelor, Anatomie Comparată, Zoologia vertebratelor,
Microbiologie,
Fiziologie
vegetala, Fiziologie animala, Genetica, Hidrobiologie, Ecologie generala, Fitocenologie.
Andrei M., 1978 - Anatomia plantelor, Ed. Did. si Ped. Bucuresti
Anghel Gh., Ravarut M., Turcu Gh., 1971 - Geobotanica, Ed. Ceres, Bucuresti.
Anghel I., Toma N., 1975 - Citologie vegetala, Tipografia Univ. Bucuresti
Borza Al., Boscaiu N., 1965 - Introducere in studiul covorului vegetal.
Botnariuc N., Vadineanu A., 1982 - Ecologie, Ed. Did si Ped, Bucuresti
Coprean D., 1992. 1993 - Fiziologia animala si a omului (curs) Vol I, II, “Ovidius” University Press
Feider A., Gyurko Al, V., Pop V., 1978 - Zoologia , Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Gavrila L., 1986 - Genetica - principii de ereditate, Vol I, Tipografia Univ. Bucuresti
Godeanu M., 1999 - Curs de Fiziologia Plantelor, Ed. Bucura Mond, Bucuresti
Matic Z.et al., 1983 - Zoologia Nevertebratelor, Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Milica C.I., 1982 - Fiziologie Vegetala, Ed. Did si Ped., Bucuresti
Miscalencu D., Mailat - Miscalencu F., 1978 - Anatomia comparata a vertebratelor, Ed.
Did si Ped.,
Bucuresti.
Moldoveanu D., 1996 - Microbiologie generala, Vol. II, “Ovidius” University Press.
Pop I., Lunga Lucia, Mititelu D., Mihai Gh., 1983 - Botanica sistematica, Ed. Did. si Ped., Bucuresti
Pora E. Oros I., 1974 - Limnologie si Oceanologie, Ed. Did. si Ped., Bucuresti
Radu Gh. V., Radu V.V., 1972, 1975 - Zoologia Nevertebratelor Vol I, II, Ed. Did si Ped., Bucuresti.
Stugren B., 1982 - Bazele ecologiei generale, Ed. St si Encicl. Bucuresti
Zarnea G., 1986 - Tratat de microbiologie generala, Vol III, Ed. Acad Rom.Bucuresti
DECAN
Conf. Dr. Victoria Tiganus
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Facultatea de Stiinte ale Naturii
Specializarea BIOLOGIE
Specializarea “Biologie” din cadrul
Universitătii
“Ovidius”
Constanţa
fiinţează din anul 1961, sub titulatura de
Stiinţe Naturale, înfiinţată ca facultate
distinctă în cadrul Institutul Pedagogic
Constanţa (devenit ulterior Institut de
Invăţământ Superior).
Numărul de studenti pe serie este în
prezent de 50, din care 30 sunt locuri fara
taxă şi 20 cu taxă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre),
cursuri de zi.
Titlul academic obţinut la absolvirea
facultăţii: LICENTIAT în BIOLOGIE
Numărul de studenţi în anul universirat 2000 2001: 229 (din care 59 pe locuri cu taxă).

IMPORTANT !!!
Pentru admiterea în anul universitar 20012002 EXAMENUL DE ADMITERE
CONSTA IN CONCURS DE DOSARE

Calcularea Mediei Generale de
Admitere
MGA = 0,30 MGSp + 0,50 MGL + 0,20
MGB,
• MGSp – media mediilor anuale din
liceu la disciplinele Biologie.

•
•

MGL – media de absolvire a liceului.
MGB – media de bacalaureat.

Perspectivele carierei după absolvirea
facultăţii:
- PROFESOR DE BIOLOGIE;
- CERCETATOR ÎN DOMENIUL
BIOLOGIEI;
- BIOLOG ÎN RETEAUA MEDICALA;
- BIOLOG IN DOMENIUL
ALIMENTATIEI PUBLICE
- INSPECTOR IN AGENTIILE DE
PROTECTIE A MEDIULUI
- absolventii au posibilitatea de a urma
cursuri de studii aprofundate şi masterat, iar
ulterior se pot înscrie la doctorat.
-

IN CADRUL SPECIALIZARII EXISTA UN
AN DE MASTERAT PE DOMENIUL
“BIOTEHNIE şi ECOTEHNIE MARINA şi
COSTIERA”

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 375
000 lei.
TAXA DE SCOLARIZARE PENTRU
LOCURILE IN REGIM CU TAXA
Pentru anul universitar 2001/2002, cuantumul
taxei pentru locurile scoase la concurs în regim cu
taxă va fi de aproximativ 375 dolari (echivalentul la
cursul zilei).
Taxa poate fi plătită integral la înmatriculare sau
în tranşe semestriale.
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NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA
CONCURS ÎN SESIUNEA IULIE 2001 – 40
locuri fără taxă, 25 locuri cu taxă, 5 la a doua
facultate.

Pentru
orice
informaţii
suplimentare privind admiterea vă puteţi
adresa la Secretariatul facultăţii de Stiinţe
ale Naturii, din Bd. Mamaia 124, Tel.
041.6145 76 interior 29 sau 041.614326.
UNIVERSITATEA “OVIDIUS”
CONSTANŢA
Bd. Mamaia 124 Tel./fax 041.618372
Aleea Universităţii Nr. 1. Tel./fax 041.
511512

FACULTATEA
DE
ŞTIINŢE ALE NATURII

Specializarea
BIOLOGIE

Bd. Mamaia 124, RO 8700 Constanţa
Tel 041.6145 76 interior 29 sau
041.614326.
Fax 041.618372
e-mail: biologie@univ-ovidius.ro

ADMITERE
2001

-

Chimie organicã
Biofizicã
Matematică cu aplicatii în biologie

-

Anul II
Botanică sistematică
Zoologia vertebratelor
Anatomie comparată
Biologie celulară
Geologie şi paleontologie
Practicã de specialitate de teren
Biochimie
Tehnici de calcul

Ciclul II
-

Disciplinele studiate în cursul facultăţii:
Discipline de specialitate
Ciclul I
-

Anul I
Morfologia şi anatomia plantelor
Zoologia nevertebratelor
Citologie generalã
Histologie şi embriologie
Anatomia omului
Practica de specialitate de teren
Chimie anorganicã

-

Anul III
Fiziologie animalã şi umanã
Fiziologia plantelor
Microbiologie
Geneticã generalã
Ecologie generalã şi protectia mediului
Microbiologie generalã
Evolutionism
Conservarea biodiversitãtii şi ocrotirea
naturii
Anul IV
Discipline obligatorii:
Inginerie genetică
Hidrobiologie
Biogeografie
Entomologie
Fitopatologie
Fitocenologie
Biotehnologie şi inginerie geneticã
Discipline optionale (se aleg 2 discipline pe

semestru):
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-

Metabolism şi reglare neuro-hormonală
Fotosintezã
Biotehnologie
Geneticã umanã
Plante medicinale şi aromatice
Biologia Mãrii Negre

Discipline ale Departamentului de
Pregătire
a
Personalului
Didactic
(absolvirea cursurilor DPPD este obligatorie
pentru studenţii ce vor urma o carieră
didactică).
- Psihologie
- Pedagogie
- Metodica predãrii biologiei
- Practicã pedagogicã
- Logică
- Sociologia educatiei
Alte discipline (sunt incluse în cadrul
ciclului I):
Limbă străină de circulaţie internaţională
Educaţie Fizică
Procesul de învăţământ este organizat pe
sistemul creditelor transferabile, fapt ce
asigură mobilitatea pe verticală şi pe
orizontală (acumularea de credite în avans
sau transferarea lor de la alte
specializări/facultăţi de acelaşi profil).

Baza materială
Facultatea de Stiinţe ale Naturii dispune
de o bază materială proprie constând în spaţii
de învatamânt, laboratoare şi cabinete de
cercetare, bază materială folosită pentru
instruirea studenţilor specializării Biologie.

Spatiile de învăţământ sunt: 1 amfiteatru
şi 12 laboratoare de specialitate, cabinete de
cercetare şi biobază.
• Laborator de Morfologia şi Anatomia
Plantelor
• Laboratorul de Botanicã Sistematicã şi
Fitopatologie
• Laborator de Histologie - Embriologie şi
Anatomia Omului
• Laborator de Zoologia Nevertebratelor şi
Entomologie
• Laborator de Zoologia Vertebratelor,
Anatomie Comparatã,
• Laborator de Hidrobiologie
• Laborator de Fiziologie Animalã
• Laborator de Fiziologie Vegetalã
• Laborator de Geneticã şi Biologie
Celularã
• Laborator de Ecologie
• Laborator de Microbiologie şi
Biotehnologii
• Laborator cercetare cadre didactice
• 2 Cabinete cercetare cadre didactice
• Biobazã pentru animale de laborator
Convenţiile de colaborare încheiate de către facultate cu
institute de cercetare de profil din Constanţa şi Bucureşti
permite accesul studenţilor în laboratoarele şi la
bibliotecile de specialitate. Astfel, convenţii de colaborare
sunt încheiate cu Institutul National de CercetareDezvoltare Marină “Grigore Antipa” din Constanţa,
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Geologie şi Geoecologie Marină Bucureşti Constanţa,
Institutul de Ecologie Aplicată Bucureşti.
Pentru disciplinele de matematică-informatică, chimie,
anatomia omului, studenţii beneficiază de dotarea şi
laboratoarele respective ale facultăţilor de profil din cadrul
Universităţii “Ovidius” Constanţa.

susţine două probe fizice, şi a Masteratului
unde candidaţii vor susţine un interviu.

Admiterea în anul I
Inscrierile la toate specializările se fac în perioada
11 - 16 iulie 2001 şi concursul de admitere începe
pe data de 18 iulie 2001, conform graficului
desfăşurării probelor de concurs, afişat nu mai
târziu de 17 iulie 2001.
Pentru Masterat, înscrierile se fac în perioada
17 - 19 septembrie 2001 şi concursul de admitere
începe pe data de 20 septembrie 2001.
Numărul de locuri
A - Învăţământ universitar:
1 - de lunga durata pentru specializările:

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE :
450 000 lei la specializarea Ed. Fizică, 375 000 lei
la celelalte specializări.

TAXA DE SCOLARIZARE PENTRU
LOCURILE IN REGIM CU TAXA:
Pentru anul universitar 2001/2002, taxele de
şcolarizare au fost stabilite în modul următor:
specializările Biologie, Ecologie şi Protecţia
Mediului, Geografie – echivalentul a circa 375
dolari, la cursul zilei; Agricultură –
echivalentul a circa 350 dolari; Educaţie Fizică
şi Sport – echivalentul a circa 375 dolari la
cursul zilei; Masterat – echivalentul a 185
dolari/semestru. Taxele se pot plăti integral, la
înmatriculare, sau în rate semestriale.

•
•

Biologie (4 ani, zi) – 65 locuri (25 cu taxă)
Ecologie şi protectia mediului – (4 ani, zi) – 50
locuri (20 cu taxă)
• Educatie fizica şi sport - (4 ani, zi) – 80 locuri
(40 cu taxă)
• Geografie – (4 ani, zi) – 55 locuri (25 cu taxă);
• Agricultura – (5 ani, zi) – 60 locuri (30 cu taxă);
2 - Invatamant deschis la distanţă (IDD) pentru
specializările: Agricultura, Geografie, Educatie
Fizica şi Sport – câte 50 de locuri, cu taxă.
B. Învăţământ postuniversitar:
- masterat pentru specializarea:
•

Biotehnie şi Ecotehnie Marina şi Costieră – (3
semestre) 15 locuri (5 cu taxă).

IMPORTANT !!!
EXAMENUL DE ADMITERE CONSTA IN
CONCURS DE DOSARE,
cu excepţia
specializării Ed. Fizică şi Sport – unde se vor
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Acte necesare pentru înscrierea la
concursul de admitere
Pentru înscrierea la concursul de
admitere la învăţământul de zi şi IDD sunt
necesare următoarele acte (într-un dosar
plic):
•

cererea de înscriere pentru concursul de
admitere în învăţământul universitar; certificatul
de naştere, în copie legalizată;
• certificatul de căsătorie, în copie legalizată,
pentru candidatele căsătorite;
• diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original, sau în copie
legalizată;
• adeverinţă de înscriere eliberată de
secretariatul specializării la care s-a depus
dosarul cu acte originale (pentru candidatii
înscrişi şi la altă facultate);
• foaia matricolă sau adeverinţa din care să
rezulte mediile anuale de liceu sub semnătura

directorului liceului şi ştampilată (în original sau
copie legalizată);
• adeverinţa medicală tip;
• patru fotografii color, tip buletin de identitate;
• chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde
este cazul, adeverinţa sau documentele din care
să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de
înscriere;
Pentru candidatii înscrişi şi la altă facultate sau
candidaţii rromi
• adeverinţa din care să rezulte calitatea de
student (cu sau fără taxă) la o instituţie de
învăţământ superior de stat sau particular şi
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
cu aceasta, în copie legalizată.
• recomandarea scrisă din partea preşedintelui
unei organizaţii a rromilor, cu dovada legalizată
a deciziei judecătoreşti de înfiinţare a acesteia.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Secretariatul facultăţii de Stiinţe ale
Naturii, din Bd. Mamaia 124, Tel. 041.6145 76
interior 29 sau 041.614326.

UNIVERSITATEA “OVIDIUS”
CONSTANŢA
Bd. Mamaia 124 Tel./fax 041.618372
Aleea Universitatii Nr. 1. Tel./fax 041.
511512

Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului,
Educaţie Fizica şi Sport, Agricultură şi
Geografie.

Structura academică a
Facultăţii de
Stiinţe ale Naturii

FACULTATEA
DE
ŞTIINŢE ALE NATURII
Bd. Mamaia 124, RO 8700 Constanţa
Tel 041.6145 76 interior 29 sau 041.614326.
Fax 041.618372
e-mail: biologie@univ-ovidius.ro

ADMITERE

2001

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Scurt istoric
Facultatea de Stiinte ale Naturii ia fiinţă în
primăvara anului 1990 - odată cu înfiinţarea
Universitatii “Ovidius” Constanta. In formula
actuală, facultatea are în componenţă specializările
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In cadrul facultăţii de Stiinţe ale Naturii există
patru catedre:
•
•
•
•

Catedra de Biologie vegetală
Catedra de Biologie animală şi ecologie
Catedra de Agricultură
Catedra de Educatie fizică şi sport

In facultate îşi desfăşoară activitatea un număr
de 59 de cadre didactice: 9 profesori universitar,
12 conferenţiari, 16 lectori universitari, 12
asistenţi, 10 preparatori.
In cadrul facultatii îsi desfasoara activitatea
patru conducatori de doctorat în specialitatea
Ecologie şi Protectia Mediului - prof. univ. dr. MT. Gomoiu, membru corespondent al Academiei
Române şi prof. univ. dr. S. Godeanu, Biochimie –
prof. univ. dr. Natalia Roşoiu, Agricultură – prof.
univ.dr. ing. M. Enciu.
Facultatea de Stiinte ale Naturii şcolarizează în
anul universitar 2000-2001 un numar de 897
studenti înmatriculati, din care 229 la specializarea
Biologie, 125 la specializarea Ecologie şi protectia
mediului, 222 la Educatie Fizica şi Sport
(incluzând IDD), 167 la Agricultură (incluzând
IDD), 139 la Geografie (incluzând IDD) şi 15 la
Masterat - Biotehnie şi Ecotehnie Marină şi
Costieră.

•
•
Baza materială
Facultatea de Stiinţe ale Naturii dispune de o
bază materială proprie constând în spaţii de
învăţământ, cercetare, de practică, de un bogat
fond de carte de specialitate. Spatiile de
învăţământ sunt reprezentate de 1 amfiteatru, 2 sali
de curs, 16 laboratoare, 2 cabinete de cercetare, 2
cabinete pentru cadrele didactice, bază sportiva cu
toate dotările aferente, biobaza, situate în sediul de
pe Bd. Mamaia 124, Str. Ion Voda nr. 40.
Decanatul şi secretariatul facultăţii au sediul în
corpul Universităţii de pe Bd. Mamaia 124.
In cadrul Bibliotecii Centrale Universitare,
fondul de carte pe fiecare profil asigură necesarul
de titluri pentru toate disciplinele cuprinse în
programa de învătământ.

Calcularea Mediei Generale de
Admitere
Învăţământ de lungă durată:
MGA = 0,30 MGSp + 0,50 MGL + 0,20 MGB,
• MGSp – media mediilor anuale din liceu la
disciplinele Biologie (pt. Specializările
Biologie, Ecologie şi Agricultură), respectiv
Geografie (pentru specializarea Geografie).
• MGL – media de absolvire a liceului
• MGB – media de bacalaureat
Pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sport:
MGA = 0,40 MPI + 0,40 MPII + 0,20 MGB,
unde

•

MPI – nota la proba practică I (Gimnastică – ex.
la sol, sau, Atletism – 100M, 800mF, 1000mB)
MPII – nota la proba practică II (Joc sportiv – la
alegere: basket, volei, handbal, fotbal)
MGB – media de bacalaureat

Admitere în condiţii speciale
Sunt admişi în învăţământul superior fără
admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în
concurs:
a.la specializări corespunzătoare disciplinelor la care
au fost distinşi absolvenţi de liceu cu bacalaureat care
au obţinut:
•

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale,
premiile I, II şi III, la olimpiadele şcolare
naţionale, cel puţin în unul din ultimii doi ani de
studiu (1999/2000, 2000/2001);
• premiile I, II sau III la olimpiadele şcolare
naţionale în anii 1997/1998 şi/sau 1998/1999, la
disciplinele care se studiază numai în clasele a
IX-a şi a X-a.
b. la specializarea Educaţie Fizică şi Sport,
absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut
următoarele performanţe sportive:
• premiile I, II sau III la Jocurile Olimpice,
Campionatele Mondiale şi Campionatele
Europene (seniori, juniori, tineret)
Olimpicii sportivi ocupanţi ai locurilor IV, V,
VI şi componenţii loturilor naţionale pot fi
înmatriculaţi numai la studii cu taxă.

Calcularea Mediei Generale de
Admitere la Masterat
MGAM = 0,25MGAS + 0,25MGES + 0,50NI
unde:
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•

MGAM – media generală de admitere la
masterat;
• MGAS – media generală a anilor de studii
universitare (care trebuie să fie minim 8,00*);
• MGES – media generală la examenul de stat
(licenţă sau diplomă) - care trebuie sa fie
minim 8,00.
• NI - nota la interviul cu comisia de admitere*.
* in cadrul interviului, candidatii vor raspunde la
intrebari din tematica urmatoare: Necesitatea
protejării mediului marin şi costier;
Necesitatea cunoasteri mediului marin şi
costier; Problematica şi cauzele dezvoltării
centrelor urbane şi a industriei in zonele
marine şi costiere; Particularitatile protectiei
mediului marin şi costier la litoralul
romanesc al Marii Negre; Noţiunea de
dezvoltare durabilă – concept, problematică.
Media minimă de admitere pentru masterat
este 8,00.
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UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA
FACULTATEA DE ISTORIE, DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

RAPORT DE AUTOEVALUARE
SPECIALIZAREA: ISTORIE
1. Prezentarea specializarii
SCURT ISTORIC AL SPECIALIZARII ISTORIE IN CADRUL UNIVERSITATII
“OVIDIUS”
Specializarea Istorie a existat inainte de anul 1989 la Constanta, in cadrul Institutului de
Invatamant Superior (de 3 ani), mai precis in perioada 1964-1974. In 1990, specializarea
Istorie a fost autorizata sa functioneze, alaturi de specializarile Litere si, mai tarziu, Drept si
Teologie, in cadrul Facultatii de Litere si Istorie (devenita ulterior Facultatea de Litere,
Istorie, Drept si Teologie).
Din 1995, specializarea Istorie este acreditata si functioneaza in cadrul Facultatii de
Istorie, Drept si Stiinte Administrative. Initial, specializarea a avut o singura catedra,
cuprinzand 15 posturi didactice. Ulterior, a primit aprobarea Biroului Senatului Universitatii
pentru functionarea -din toamna anului universitar 2001-2002- a 2 catedre de Istorie, fiecare
avand cate 15 posturi didactice, o catedra pentru Istorie Veche si Medievala, cealalta pentru
Istorie Moderna si Contemporana.
In prezent, specializarea Istorie dispune de un numar de 16 cadre didactice titulare
(dintre care 5 profesori universitari, 3 avand calitatea de conducator de doctorat), carora li se
alatura cadre didactice asociate, corespunzand numarului de 416 de studenti.
Profilul Istorie are trei directii de specializare:
a. Istorie veche si arheologie;
b. Istorie medievala si arhivistica;
c. Istorie moderna si contemporana.
In pregatirea post universitara, specializarea cuprinde cele doua forme de masterat, respectiv:
a. Istoria si civilizatia zonei Marii Negre si a Dunarii in antichitate si in Evul Mediu si
b. Dunarea-Marea Neagra – axa a istoriei si civilizatiei europene in epocile moderna si
contemporana
Specializarea ISTORIE organizeaza si perfectionarea cadrelor didactice din acest
domeniu prin formele cunoscute: definitivat, gradul didactic II si gradul didactic I.
Pentru obtinerea titlului de doctor in specializarea Istorie, la Universitatea “Ovidius”
exista 3 conducatori stiintifici pe urmatoarele directii de specializare:
a. Istorie veche universala – prof.univ.dr. Petre Roman
b. Istoria relatiilor internationale – prof.univ.dr. Tasin Gemil
c. Istoria contemporana a Romaniei – prof.univ.dr. Viorica Moisuc
Scopul specializarii:
Este definit in deplina concordanta cu obiectivele specializarii, de acest lucru depinzand
orientarea generala a profilurilor si variatelor posibilitati de incadrare ale absolventilor. Din
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aceasta perspectiva, scopul general al specializarii vizeaza deopotriva domeniile consacrate in
taxonomiile clasice, respectiv cognitiv, afectiv si psiho-motor (daca ne gandim numai la
abilitatile pe care trebuie sa le dobandeasca un absolvent al specializarii Istorie, angajat in
subdomeniul arheologiei).
Scopul orienteaza intreaga organizare si desfasurare a procesului de invatamant,
continutul, structura, tipurile unitatilor si strategiile in toata complexitatea lor.
Obiectivele generale ale specializarii
Definirea explicita a obiectivelor specializarii impune raportarea in orice moment la
cele trei domenii consacrate conform taxonomiilor existente, respectiv:
a. Domeniul cognitiv, in dubla sa dimensiune urmarind:
- insusirea de catre studentii/absolventii specializarii a bagajului esential de cunostinte
specifice domeniului istoric, a principiilor, normelor si faptelor relevante, cu mesaj
pozitiv, desprinse din trecut;
- dezvoltarea capacitatilor intelectuale ale studentilor/absolventilor, pentru a fi capabili sa
inteleaga, sa transpuna, sa interpreteze, sa extrapoleze, sa aplice, sa analizeze si sa
sintetizeze date, fapte, fenomene si procese istorice.
b. Domeniul afectiv vizand formarea si cimentarea notiunilor si convingerilor morale si
principiale pozitive in randul cursantilor (studenti/absolventi) a unor sentimente valoroase,
a trasaturilor nobile de vointa si de caracter, a unor pretioase atitudini, cumulate in sisteme
consacrate de valori, cu trimitere la sfera de referinta istorica.
c. Domeniul psiho-motor presupunand pregatirea, realizarea si perfectionarea deprinderilor
intelectuale si practice specifice profesiunilor de istoric, arheolog, muzeograf, numismat
sau arhivist.
La sfarsitul ciclului de invatamant, absolventii specializarii trebuie sa fie capabili:
1. Sa stapaneasca informatii calificative si cantitative din domeniile cognitiv, afectiv si
psihomotor despre evenimente, personalitati, epoci istorice, zone ale actiunii umane,
despre modul de organizare si functionare a societatii, etc., pentru a fi apti sa le inteleaga,
sa le reconstituie, si sa le explice genetic, functional si axiologic;
2. Sa identifice interesele, motivele, conceptiile, opiniile, mobilurile indivizilor si
comunitatii umane in actiune, sesizand similaritatile si deosebirile dintre oamenii aceleiasi
epoci sau de pe trepte diferite ale istoriei, stabilind caracteristicile ce individualizeaza
marile valori ale civilizatiei romanesti, europene si mondiale, descoperind factorii care au
insotit perioadele de progres, stagnare sau de regres in istorie;
3. Sa inteleaga stransa interdependenta dintre om si actiunile sale de ocrotire a mediului,
dintre invataturile istoriei si solidaritatea umana impotriva consecintelor conflagratiilor si
calamitatilor de tot felul, conexiunile dintre necesitatile locale, nationale si universale si
indatoririle contemporanilor fata de mostenirea inaintasilor si fata de dezideratele de azi si
de maine;
4. Sa cunoasca notiunile de istorie privind principalele domenii ale actiunii umane in
diversitatea lor spatio-temporala ca realitati demografice, sociale, economice, tehnice,
politice, ideologice, culturale, religioase, mentale, de mod de viata, etc. la nivelul
diferitelor tipuri de comunitati si civilizatii, sa opereze direct cu ele, sa le foloseasca
adecvat si elevat pentru a stabili exact continutul si sfera fiecarei notiuni;
5. Sa identifice tipurile de surse istorice, sa stapaneasca modalitatile de folosire a acestora
pentru a intocmi discursuri argumentate, sinteze documentate despre o problema istorica
sau chiar pentru a elabora o lucrare stiintifica bazata pe cunoasterea metodologiei
intocmirii ei, proband ca poseda un stil de munca intelectuala corespunzator;
6. Sa constientizeze apartenenta sa la un spatiu istoric, etnic si cultural prin imbinarea istoriei
locale cu istoria nationala si a acestora in contextul universal, desprinzand
interdependentele dintre factorii interni si externi, dintre marile evenimente ce pot
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influenta derularea istoriei, reusind sa manifeste toleranta si acceptare a realitatilor
etnolingvistice si culturale si formarea stilurilor de munca intelectuala;
7. Sa opereze cu informatiile istorice in scopul exersarii operatiunilor si formelor gandirii
logice, memoriei, imaginatiei si cultivarii atitudinilor, sentimentelor si convingerilor.
De asemenea, nu sunt eludate preocuparile care au ca finalitate formularea pentru
fiecare directie de specializare in cadrul domeniului istoric a acelor necesare obiective de
referinta sau obiective specifice.

Durata studiilor:
In conformitate cu prevederile legii invatamantului, durata studiilor diferitelor forme specifice
domeniului este de:
- pentru forma de invatamant curs de zi – 4 ani;
- pentru forma de invatamant cu frecventa redusa – 5 ani;
- pentru cele doua directii de masterat, forma de invatamant curs de zi – 1,5 ani;

Tipul diplomei:
-

este in deplina conformitate cu legislatia in vigoare, precum si cu prevederile ordinelor
MEC.;
- forma este standard (tipizata), dar particularizata in functie de directia de specializare.
Absolventul primeste, in consecinta, dupa sustinerea examenului de licenta, o diploma
corespunzatoare formei de invatamant parcurse, in care sunt nominalizate titlurile obtinute
(i.e. “licentiat in istorie”).
Cerintele pentru obtinerea diplomei de licenta la Istorie in cei patru ani de studii:
- 181 credite la disciplinele obligatorii;
- 59 credite la disciplinele optionale
- 30 credite la examenul de licenta.

2. Structura şi conţinutul specializării
Specializarea ISTORIE pregateste in general personal didactic pentru toate formele de
invatamant (preuniversitar si universitar). Deasemenea, creeaza specialisti in domenii pentru
care la Constanta exista atat baza materiala necesara, cat si un corp profesoral corespunzator.
In privinta celor doua directii de masterat, apreciem ca absolventii acestor forme de pregatire
post-universitara, indiferent de specializarea initiala, dobandesc cunostinte speciale privind
istoria si civilizatia zonei Marii Negre de la antichitate la contemporaneitate.
In planul de invatamant al specializarii sunt prevazute, intre altele: structura anului
universitar, numarul orelor obligatorii si optionale pe saptamana, modalitatile de alegere a
disciplinelor optionale, etc., conditiile de inscriere (promovare) dintr-un an in altul, conditiile
de revenire in cazul intreruperii de catre un student a procesului de invatamant; precizari cu
privire la examenul de licenta sau de sustinere a dizertatiei (in cazul masteratului).
Planurile specializarii sunt intotdeauna elaborate, discutate si aprobate de la nivel de
catedra si consiliu profesoral la nivelul recoratului.
Planurile de invatamant cu durata studiilor de 4 ani (cursuri de zi), 5 ani (cursuri cu
frecventa redusa) si 1,5 ani (cele doua directii de masterat) au fost intocmite in conformitate
cu traditiile invatamantului romanesc in domeniul istoriei) dar si corespunzator cerintelor
europene si standardelor impuse pe plan international.
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Planurile de invatamant realizeaza o deplina concordanta intre disciplinele studiate in
fiecare an. Disciplinele fundamentale sau de baza sunt completate si aprofundate prin cursuri
si seminarii speciale, precum si prin discipline optionale si facultative, a caror pondere este
conforma exigentelor promovate de institutiile academice de prestigiu din tara.
In planurile de invatamant au fost introduse si unele discipline specifice zonei de
referinta in care se gaseste Universitatea “Ovidius”, si pentru care exista conditii
corespunzatoare de pregatire la Constanta: limba greaca si limba turca-osmana, epigrafia
greco-latina si paleografia turco-osmana, crestinismul timpuriu, introducere in istoria marinei
si a porturilor romanesti, romanii din afara granitelor, etc. Oportune si totodata necesare in
Dobrogea, aceste discipline nu depasesc totusi 20% din totalul cursurilor si seminariilor
prevazute in planurile de invatamant.

3. Strategii didactice
Metode si procedee
Faptele istorice sunt complexe si au un caracter de unicat. Spre deosebire de alte
discipline universitare, istoria opereaza cu informatii, cu adevaruri care nu pot fi supuse unei
verificari directe intotdeauna din partea studentilor si care sunt foarte complexe, sintetizand o
experientă bogata si îndelungata de cunoastere si de viata a omenirii. Ele pot fi - pe baza
reconstituirii si explicarii- doar evocate, folosindu-se diferite metode de invatamant, in cele
mai multe cazuri, nu doar izolat si în forma lor pura, ci în variante metodologice compozite.
Clasificarea metodelor de invatamant la specializarea istorie, dincolo de controversele
intalnite in lumea cercetatorilor metodologiei istorice, poate fi raportata la doua criterii
fundamentale:
1. clasificarea in functie de obiectivele si continutul invatarii;
2. clasificarea in functie de psihologia celui care invata.
In cazul primului criteriu, metodele de predare-invatare ale specializarii istorie, sunt
impartite in:
a. metode informationale prin care studentul dobandeste o cantitate de informatii in
scopul reconstituirii faptelor, fenomenelor si proceselor istorice;
b. metode formative prin care se realizeaza obiectivele formative si de însusire
temeinica a continuturilor adecvate, prin care se explica functional, cauzal si
axiologic faptele, fenomenele istorice valorificandu-se valentele lor educativformative.
In cazul psihologiei celui care invata, intalnim, la specializarea istorie urmatoarea
grupare a metodelor întrebuintate de cadrele domeniului:
a. metode participative (active) centrate pe activitatea studentului in seminar sau pe
santierele de practica arheologica, prin care i se solicita intens gandirea,
imaginatia, capacitatea de comunicare, etc.
b. metode neparticipative (pasive) centrate pe activitatea cadrului didactic care,
stimuleaza preponderent capacitatea de memorare a studentului, “functia de
ascultare”.
Din analiza metodelor intrebuintate în predarea-invatarea istoriei, la specializarea
istorie, rezulta ca principala metoda folosita, este expunerea sistematica, indiferent de epoca
istorica predata. Aceasta are la baza utilizarea cuvantului, deoarece comunicarea orala nu
poate fi evitata in predarea istoriei, faptele istorice neputand fi verificate direct, de cel care
studiaza. Intre neajunsurile acestei metode, enumeram: verbalismul, formalismul sau
prezentarea unor judecati de valoare “de-a gata elaborate”.
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Intre formele expunerii sistematice, retinem:
- explicatia,
- conversatia: in cazul specializarii istorie un rol deosebit il are conversatia euristica
folosita de profesori cu precadere in seminarii si cursuri speciale, prin care
profesorul instruieste nu prin transmiterea de noi cunostinte, ci prin efectuarea unei
activitati comune de gandire si antrenare a studentilor, de determinare a acestora la
un efort mai mare, de cautare si descoperire sau de valorificare a experientelor
proprii
- demonstratia, cu toate formele sale, intre care retinem: demonstratia cu ajutorul
obiectelor si urmelor istorice reale-arme, unelte, vase monede, cu ajutorul
documentelor istorice-hrisoave, zapise, diplome, cronici, scrisori de epoca, presa,
foto, demonstratia cu ajutorul izvoarelor de istorie locala, demonstratia cu ajutorul
reprezentarilor grafice-tablouri istorice, harţi, planuri, scheme sau demonstratia cu
ajutorul mijloacelor vizuale), specifica mai ales seminariilor, cursurilor generale,
speciale, optionale sau facultative.
Analiza raportului predare-invatare
Acest raport nu poate fi comensurat cu exactitate fara a preciza virtutile si avantajele
expunerii ca metoda privilegiata la specializarea istorie si totodata, fara a intelege limitele si
dezavantajele metodelor expozitive.
Folosita rational de catre cadrele specializarii istorie, expunerea cunostintelor prezinta
cateva avantaje sesizate atat de profesori cat si de studenti:
- este o cale simpla, directa si rapida, de transmitere a unui volum mare de informatii intr-un
timp determinat, scurtand considerabil, calea de acces a studentilor la valorile istoriei
universale;
- un singur cadru poate instrui simultan o colectivitate (studentii unui an întreg, sau
de la doua sau mai multe specializari - ex: studentii de la istorie si teologie-istorie);
- valorifica potentialul educativ al prelegerii de istorie, cultivand sentimente morale,
influentand atitudini, convingeri sau opinii in randul studentilor.
Intre limitele si dezavantajele metodelor expozitive retinem:
- centrarea pe activitatea intensa a profesorului, duce inevitabil la superficialitate,
formalism, la pasivism si spirit mai putin critic din partea studentilor;
- asigura o mai mica individualizare a predarii si invatarii;
- neparticiparea directa a studentilor la elaborarea cunostintelor, circulatia informatiei
numai intr-un singur sens, nu exerseaza atentia si gandirea acestora, ei devenind
simpli spectatori sau consumatori, nevoiti sa inregistreze inlantuiri verbale si nu
concepte, feed-back-ul fiind aproape nul.
Analiza sistemului de evaluare (verificare-examinare)
Orice proces de predare-invatare a istoriei are ca finalitate evaluarea randamentului
studentilor. Evaluarea si autoevaluarea rezultatelor obtinute de studenti in procesul predariiinvatarii istoriei, constituie o componenta de baza a curricumului si reprezinta etapa finala a
circuitului complet al invatarii.
Examinarea, aprecierea si notarea reprezinta operatii fundamentale in evaluare.
Examinarea este totusi cea mai importanta dintre ele, deoarece de obiectivitatea si exactitatea
cu care se infaptuieste, depinde, in mare masura, continutul evaluarii. Ca factor extern al
invatarii, evaluarea schiteaza imaginea profesorului asupra nivelului de pregatire al elevilor la
istorie, pe baza obiectivelor fixate.
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In aprecierea randamentului studentilor, aplicand criteriile calitative, reusita sau esecul
se exprima prin formula absoluta: totul sau nimic. In aplicarea criteriilor cantitative,
exigentele variaza in raport cu situatia de predare, cu progresul studentilor si cu complexitatea
sarcinilor.
Intre formele de evaluare a studentilor la specializarea istorie, trei par a fi fundamentale:
1. evaluarea initiala care cuprinde examenul de admitere, testarile de la inceputul
studierii istoriei, de la începutul unui capitol, etc. In urma ei, profesorul ajunge sa
cunoasca nivelul de cunostinte, priceperile si deprinderile studentilor. In functie de
realitatile constatate, el stabileste tactica si strategia educationala a disciplinei,
cautand sa elimine golurile sau neclaritatile si deficientele constatate.
2. evaluarea continua, realizata prin lucrarile sau testele de eficacitate pe parcursul
unui semestru cu scopul de a stabili un diagnostic clar asupra cauzelor insuccesului
sau asupra factorilor de reusita.
3. evaluarea sumativa (finala) prin care profesorul examineaza, apreciaza si noteaza
corespunzator rezultatele studentului la final de semestru si de an universitar.

4. Analiza procesului de admitere
4.1.Conditii de admitere
Admiterea la formele de invatamant superior organizate de Universitatea “Ovidius” din
Constanta se desfasoara pe baza unui regulament propriu, aprobat de Senatul Universitatii in
fiecare an.
Astfel, indiferent de forma de examinare (orala, scrisa, combinata sau pe baza unui
dosar), candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, dintre care enumeram:
- sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta),
cetateni ai Romaniei;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta trebuie sa aiba media generala a
examenului de bacalaureat si notele la disciplinele sustinute IN CLAR,
nerespectarea acestei conditii atragand dupa sine imposibilitatea inscrierii la
concursul de admitere;
- frecventarea paralela a doua sau mai multe specializari este permisa, dar numai una
dintre acestea poate fi subventionata de la bugetul de stat (fara taxa);
- candidatii care au absolvit liceul in acelasi an in care are loc admiterea trebuie sa
prezinte,in lipsa diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip de promovare a
examenului cu notele probelor obtinute si media de bacalaureat;
- in cazul specializarii ISTORIE, unde din 2001 media de admitere se calculeaza pe
baza mediilor anuale de liceu la disciplina ISTORIE, media de absolvire a anilor de
liceu si media examenului de bacalaureat, candidatul trebuie sa prezinte foaia
matricola de unde sa rezulte mediile anuale la disciplina ISTORIE si media de
absolvire a anilor de liceu;
- candidatii vor completa o cerere de inscriere cu datele personale, specializarea pe
care doresc sa o urmeze si forma de invatanant dorita: zi fara taxa, zi cu taxa,
invatamant cu frecventa redusa, in limita locurilor disponibile.
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4.2. Analiza procesului de admitere (1999-2001)
An
1999
2000
2001
40+15
30+45+29
30+80+100
Nr.locuri
159
104
554
Nr.candidati
Istoria Romaniei + Istoria R + Istoria Concurs de
Probe
Istoria universala
Universala
dosare
Medii obtinute
- admisi cu medii intre 10-9,00
6
16
80
- admisi cu medii intre 8,99-8,00
15
47
29
- respinsi cu medii intre 10-9,00
14
- respinsi cu medii intre 8,99-8,00
81
Tipul de liceu absolvit:
- uman
20
45
90
- real
35
59
120
Mediul de provenienta:
- urban
50
93
180
- rural
5
11
30
Sex:
- masculin
23
19
35
- feminin
32
85
175
4.3. Concluzii
La admiterea din acest an s-a renuntat la sustinerea unei probe scrise datorita factorilor
care pot duce la :
- favorizarea candidatilor (pregatirea intensiva pe termen scurt, fara aprofundarea
cunostintelor, cu riscul de a nu le mai putea recupera pe durate mai lungi de timp) si
- defavorizarea candidatilor datorita starii fizico-psihice din momentul sustinerii
probei si a circumstantelor de loc,timp, spatiu,potential defavorabile.
In acest an modalitatea de admitere a urmarit calcularea unei medii care sa cuprinda in
urmatoarele procente:
- media la disciplina istorie pe cei patru ani de liceu - 50%
- media de absolvire a liceului
- 30%
- media examenului de bacalaureat
- 20%
Alegerea acestei forme de admitere s-a facut pentru:
- eliminarea factorilor enumerati mai sus,
- revalorizarea importantei disciplinei preferate in anii de liceu,
- mentinerea
importantei cuvenite a examenului de bacalaureat ca forma
fundamentala de evaluare la sfarsitul ciclului gimnazial.
Ce se constanta din analiza admiterii 2001, comparativ cu admiterea anilor 1999, 2000?
- cresterea masiva a numarului de candidati;
- admiterea cu medii foarte mari (109 din 210 admisi au medii intre 10 si 8,00);
- existenta unui numar de candidati respinsi cu medii intre 9,30 si 8,00 ceea ce
demonstreaza, cel putin statistic, cresterea calitatii procesului de admitere prin
introducerea concursului de dosare;
- cresterea numarului de studenti si, implicit, si a numarului de grupe, de la 2 la 4 cu
implicatii asupra planului de invatamant si a schemei posturilor.
- singurele constante sunt cele referitoare la predominarea :
- tipului de liceu- real
- mediului de provenienta - urban
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- sexului - feminin
Din aceasta perspectiva putem anticipa ca introducerea concursului de dosare ca forma
de admitere va avea un impact benefic asupra calitatii invatamantului desfasurat la
specializarea Istorie, prin numarul mai mare de studenti cu rezultate bune si foarte bune in
invatamantul preuniversitar care au ales aceasta specializare, dar si prin noile posibilitati
oferite facultatii de a-si reconfigura curricula oferita studentilor, ca si schema de personal.

5. Analiza eficacităţii programului
Coeficienti de succes
Pentru perioada analizata (1999-2001), mediile anuale obtinute de studenti reprezinta un
element fundamental in analiza ratei de succes a acestora. Analizand
statistic rezultatele obtinute, constatam un nivel foarte ridicat al succesului obtinut de
studenti, marea majoritate a acestora obtinand medii superioare, intre 8-10. Astfel, in
procente, situatia arata astfel:
Medii intre 10-9,00
Medii intre 8,99-8,00
1999
18% din studenti
72% din studenti
2000
16,5%
71%
2001
19%
69%
Aceste rezultate se datoreaza pe de o parte structurarii eficiente a programei de cursuri
si seminarii, fundamentale, speciale si optionale; pe de alta parte specificul specializarii
ISTORIE - fundamental umanista, bazata in primul rand pe transmiterea – receptarea
informatiilor si consolidarea lor prin aprofundarea bibliografiei aferente, care specific a facut
posibila atragerea a numerosi candidati, ulteriori studenti, ce posedau macar minime
cunostinte in domeniu, altele decat cele acumulate in perioada preuniversitara, datorita
lecturilor individuale sau folosirii altor surse de informare. Spre deosebire de alte specializari,
studentii de la aceasta specializare nu s-au gasit in fata unui domeniu cu totul nou, cel putin in
ce priveste cunostintele transmise prin cursurile fundamentale. In fine rezultatele de mai sus
demonstreaza existenta unui interes constant si apreciabil al studentilor pentru aceasta
specializare, interes pe care urmarea cursurilor acestei facultati l-a accentuat.

Perceptia cadrelor si a studentilor cu privire la eficienta programului
Asa cum rezulta din chestionarele anexate, studentii acestei perioade (1999-2001)
precum si din promotiile anterioare au apreciat favorabil curricula de cursuri si seminarii
oferita. Cantitatea si calitatea informatiilor au venit in intampinarea cerintelor studentilor, iar
profesorii acestei specializari au realizat o structura de curs si seminar astfel incat aceasta sa
ofere studentilor cunostintele fundamentale necesare, mai ales in conditiile in care cantitatea
impresionanta a materialului bibliografic este invers proportionala cu timpul efectiv de studiu
avut la dispozitie de catre student.

Politici de crestere a eficacitatii; statistica rezultatelor promovabilitatii
Un alt indicator al ratei de succes al studentilor acestei specializari il reprezinta
rezultatele obtinute la examenele de licenta prin care are loc finalizarea studiilor universitare.
Desfasurarea acestor examene a fost reglementata prin diverse acte si hotarari guvernamentale
dintre care amintim Ordinul 5134 din 3 decembrie 1998, Ordinul 5124 din 21 decembrie 1999
si Ordinul 3793 din 11 mai 2001 privind cadrul general de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor in invatamantul superior, emise de Ministerul Educatiei Nationale.
Structura examenului de licenta
Pana in anul 2000 acesta a cuprins trei probe:
1. Proba generala - reprezentata de cursurile fundamentale – scris;
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2. Proba de specialitate - reprezentata de cursurile speciale, in functie de specializarea
absolventului – oral;
3. Sustinerea lucrarilor de diploma.
Incepand cu sesiunea de licenta 2001, structura acestui examen s-a modificat astfel:
1. Proba 1- Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate-scris;
2. Proba 2 - Prezentarea si susti erea lucrarii de licenta.
In ceea ce priveste rezultatele obtinute, am luat in calcul media licentei diferentiat astfel:
Candidati
1999
2000
2001

45
50
53

10-9,00
19
32
35

Media licenta
Medii intre
8,99-8,00 7,99-7,00
15
9
14
1
18
-

Respinsi
2
2+1 absent
-

Concluzii:
1. predominarea mediilor peste 9,00, cu o crestere apreciabila a acestora in 2000 si 2001
fata de 1999;
2. mentinerea unui numar aproape constant de medii intre 8,99 - 8,00;
3. scaderea numarului de medii intre 7,99 si 7, pana la disparitia lor in sesiunea din acest
an;
4. existenta unui numar foarte mic de candidati respinsi sau absenti si disparitia acestei
categorii in sesiunea din acest an;
Rezulta de aici mentinerea la un standard ridicat a calitatii pregatirii absolventilor
pentru examenele de incheiere a studiilor universitare, tendinta ce se mentine inca de la
primele promotii.
In paralel cu analiza rezultatelor obtinute la examenele de licenta trebuie sa luam in
calcul si rezultatele obtinute de absolventii care si-au continuat pregatirea de specialitate prin
studiile aprofundate si masteratul organizat la aceasta specializare. In perioada avuta in vedere
(1999-2001) si-au finalizat studiile 2 promotii de absolventi de studii aprofundate iar din
octombrie 2001 a inceput sa functioneze un masterat organizat pe 3 semestre.
Studiile aprofundate au fost organizate pe 2 directii:
1. Istoria si civilizatia zonei Marii Negre in Antichitate si Evul Mediu
2. Istoria si civilizatia zonei Marii Negre de la Modernitate la Contemporaneitate.
Finalizarea acestor studii se face printr-o lucrare de disertatie la care rezultatele au variat dupa
cum urmeaza (datele sunt cumulate pentru ambele specializari):
Candidati
1999
2000

21
16

10-9,00
16
14

Medii
8,99-8,00 7,99-7,00
2
-

Respinsi
1+4 absenti
-

Concluzii
In lipsa unei probe scrise sau orale, remarcam numarul mare de medii peste 9 si chiar de
10 ceea ce demonstreaza calitatea lucrarilor alcatuite de absolventi si nivelul foarte ridicat
atins in ce priveste adoptarea metodelor si tehnicilor care stau la baza alcatuirii unei lucrari
stiintifice.

6. Absorbtia absolventilor pe piata muncii
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Analiza procentului incadrarilor pe ultimii trei ani
Specializarea ISTORIE ofera pe piata muncii oameni cu o pregatire aparte, umanista si
care nu se pot incadra decat in anumite domenii, pentru a putea activa si avea rezultate
conform pregatirii primite in timpul studiilor universitare si post-universitare. In principal,
aceste domenii vizeaza: invatamantul (profesori de istorie si/sau educatie moral-civica),
cercetarea stiintifica si arheologica, muzeografia.
Rolul predominant il detine invatamantul gimnazial si preuniversitar. In procente,
gradul de absorbtie al noilor absolventi in acest domeniu arata astfel:
Nr. absolventi
1999
2000
2001

45
50
53

Incadrati in invatamant
92%
96%
97%

Alte domenii de
activitate
8%
4%
3%

Observatie: procentul celor incadrati in invatamant ii include si pe cei care s-au reintors in
localitatile de provenienta dupa terminarea studiilor la aceasta facultate si isi desfasoara acolo
activitatea didactica.

Satisfactia angajatorilor
Toti cei incadrati in invatamant, incepand chiar cu prima promotie, s-au bucurat de
apreciere din partea conducatorilor unitatilor scolare sau Inspectoratelor Scolare Judetene. Nu
au fost semnalate cazuri de acordare a unor calificative negative sau de desfacere a
contractului de munca. In schimb, marturie a calitatii muncii depuse stau rezultatele obtinute
de elevii indrumati la formele de verificare obligatorii (examenele de capacitate, bacalaureat),
precum si la olimpiadele scolare.
De asemenea, calificativele bine si foarte bine obtinute le-au permis absolventilor
specializarii noastre parcurgerea treptelor de perfectionare profesionala, incepand cu
obtinerea, pentru cei din promotia 1999 si promotiile anterioare a gradului didactic Definitiv si
a gradului didactic II.

7. Eficacitatea organizatiei si a personalului
Standarde pentru personalul didactic
In conformitate cu Legea Invatamantului si Legea privind statutul personalului didactic
cadrele specializarii Istorie sunt evaluate si promovate in baza performantelor profesionale si
a unor criterii-grila specifice .
In acest sens, Catedra de Istorie a precizat pentru fiecare pozitie standard conform
Statutului personalului didactic, de la preparator universitar la profesor universitar, conditiile
de baza, tinand cont de particularitatile specializarii Istorie. In toate cazurile candidatii trebuie
sa atinga un punctaj minim de 100 puncte pentru a putea participa la concursul de ocupare a
postului publicat in “Monitorul Oficial”.
Cadrele specializarii Istorie se perfectioneaza continuu, performantele lor putand fi
contabilizate atat calitativ, cat si cantitativ prin numarul lucrarilor de specialitate si metodica,
participarii la congresele mondiale de istorie, conferinte si simpozioane internationale,
activitati in cadrul comitetelor si comisiilor de istorie nationala, europeana sau mondiala.
Precizam ca toate cadrele specializarii Istorie din Universitatea “Ovidius” au titlul stiintific de
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doctor sau doctorand si o consistenta si recunoscuta contributie la imbogatirea stiintifica a
frontului istoriografic, suficiente fiind in acest sens, volumele de Bibliografie Istorica a
Romaniei (a se vedea ultimul, care cuprinde contributiile istoriografice pentru totate epocile
istorice
realizate in intervalul 1994-1999 ), Bibliografia Arheologica a Romaniei,
Bibliografia Studiilor Clasice in Romania etc.

8. Descrierea facilitatilor
Baza materiala:
Cuprinde spatii de invatamant in noul campus (in functiune din 1997), incluzand:
- Amfiteatrul “Gh. Bratianu” (128 locuri)
- 11 sali de curs si seminarii (a caror capacitate variaza intre 25 si 70 de locuri)
- 3 cabinete specializate, aferente directiilor sus amintite, dotate cu aparatura si biblioteci
proprii.
Fondul de carte istorica disponibil in cadrul Bibliotecii central universitare pentru
specializarea Istorie (volume de documente, reviste de specialitate, etc.) cuprinde peste 35 000
titluri, fiind completat de bibliotecile muzeelor locale (ex. Muzeul de Istorie Nationala si
Arheologie Constanta, Muzeul Marinei Romane, Muzeul de Arta, Muzeul de Arta Populara,
etc.), precum si de fondurile arhivistice ale Arhivelor Nationale Constanta.
In ultimii ani, Internetul a devenit un instrument de informare tot mai utilizat, de catre
studenti si profesori, in egala masura. In plus el a permis stabilirea de contacte mai rapide si
tot mai numeroase cu institutii similare si tara si din strainatate. In prezent, specializarea
dispune de un numar de 10 calculatoare (dintre care 1 laptop), 5 imprimante, 3 copiatoare, un
scanner, retroproiectoare, diaproiector, o camera digitala, o camera video si TV, iar fondul
documetar s-a imbogatit cu materiale imprimate pe suport video si CD.
Avand in vedere specificitatea specializarii, gandindu-ne la preponderenta contactelor
directe cu diferitele tipuri de documente pe care studentii le folosesc in acest moment
specializarea nu dispune inca de un laborator multimedia.

9. Internationalizarea si contactele externe ale specializarii
La specializarea ISTORIE activitatea de cercetare a cadrelor didactice este axata pe
relevarea evolutiei comunitatilor umane din preistorie pana in zilele noastre pe baza dovezilor
arheologice, a prelucrarii datelor si informatiilor din izvoarele scrise, in special pentru
regiunea dintre Dunare si Mare; depistarea si fructificarea stiintifica a izvoarelor din epoca
otomana in Dobrogea, a celor privind continuitatea romanilor si prezenta lor si dincolo de
hotare in secolele 19, 20; evolutia vietii politice si a relatiilor diplomatice internationale si ale
Romaniei in secolul trecut.
Dintre manifestarile stiintifice de un real interes care au certificat internationalizarea si
contactele externe ale specializarii suntem in masura a enumera numai o parte dintre ele:
- martie 1996 - Colocviul stiintific international “Ovidius” la Pontul Euxin – cu
participarea a 17 invitati din Italia, Franta, Germania (in colaborare cu Muzeul de
Istorie Nationala si Arheologie Constanta);
- octombrie 1997 – Simpozionul international “Arheologia Marii Negre (in
colaborare cu M.I.N.A Constanta) – cu participarea a 15 invitati specialisti in
domeniul ISTORIE din Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Germania,
Franta, Rep. Moldova;
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-

martie 1998 – Simpozionul stiintific international “80 de ani de la Unirea
Basarabiei cu Tara Mama” – cu participarea a 15 specialisti din: Italia, Bulgaria,
Polonia, Rusia, Ucraina, Rep. Moldova;
- mai 1999 - Simpozionul romano-italian “ Ovidiu si coeziunea spiritual-culturala
romano-italiana” (in colaborare cu M.I.N.A Constanta) – cu participarea a 12
invitati din Italia.
Recunoasterea stiintifica interna si internationala a cadrelor didactice ale specializarii este
probata atat prin titlurile stiintifice cat si prin participarea la diversele comitete internationale:
- prof.univ.dr. PETRE ROMAN – este Directorul Institutului Roman de Tracologie,
membru in Comisia Internationala de Tracologie si presedinte al Comisiei
Internationale pentru promovarea studiilor indo-europene si trace;
- prof.univ.dr. TAHSIN GEMIL - este membru corespondent al Societatii
Academice de Istorie din Turcia (in prezent indeplinind inalta functie de
ambasador al Romaniei in Azerbaidjan;
- prof.univ.dr. VIORICA MOISUC – este presedinte al Comisiei Romane de Istorie
a celui de-al doilea razboi mondial (din mai 1990), a fost vicepresedinte al Sectiei
de istorie a Asociatiei de Drept International (1976-1986); membru in comisiile
mixte de istorie romano-ungara, romano-austriaca, romano-germana, membru in
comisia de negocieri a Ministerului de Externe cu partea rusa in problema
tezaurului romanesc evacuat la Moscova (1994) etc; este o prezenta istoriografica
activa peste hotare: 1995 – participarea la Congresul International de Stiinte
Istorice de la Montreal; 1996 la Simpozionul de la Milano, organizat de Institutul
de Istorie Contemporana din Milano, pe tema “Istoriografia contemporana
romaneasca si universala; Universitatea Paris III Sorbona pe tema “Documente ale
relatiilor romano-franceze”; 1998 - Roma simpozionul cu tema “Relatii romanoitaliene in secolele 19-20”, organizat de Academia di Romania; 1999; 2000 –
Venetia la simpozionul dedicat zilei de 1 Decembrie 1918, organizat de Institutul
de Cultura si Studii Romanesti din Venetia;
- conf.univ.dr. MIHAI IRIMIA – presedinte al Filialei C-ta al Institutului Roman de
Tracologie, membru in Comisia Nationala de Arheologie (din 1985), membru
in Comisia Internationala de Tracologie (in urma participarii la Congresul VIII de
Tracologie - Sofia – Iambol – septembrie 2000; Congresul privind istoria si
civilizatia Orientului Apropiat si a zonei Marii Negre, Ankara, Institutul German
de Arheologie (septembrie 2001);
Facultatea Istorie, Drept si Stiinte Administrative a acordat in acest interval doua titluri
de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalitati de exceptie ale istoriei si dreptului:
- Prof.univ.dr. KEMAL KARPAT din SUA – noiembrie 1998
- Prof.univ.dr. ELISABETH MANN BORGESE – septembrie 1999
Numeroase personalitati din strainatate au conferentiat la Facultatea de Istorie,
specializarea ISTORIE, intre ele amintind:
- 1996 –prof.univ.dr. PETRE NASTUREL (Franta);
- 1997 – prof.univ.dr. JEAN NOUZILLE (Franta);
- 1997 – prof.univ.dr. JEAN- PAUL BLED (Franta);
- prof.univ.dr. BERNARD RANDOUIN (Franta);
- prof.univ.dr. MANFRED OPPERMANN (specialist in civilizatia tracilor si
coloniile pontice) – de la Universitatea din Halle, Germania;
- prof.univ.dr. VLADIMIR ILIESCU (Institutul de Istorie din Aachen, Germania);
- prof.univ.dr. ALEXANDRINA CERNOV (membru de onoare al Academiei
Romane) din Ucraina.

10. Stadiul asigurarii calitatii la specializarea Istorie
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In conformitate cu obiectivele prevazute in activitatea de asigurare a calitatii
invatamantului la specializarea istorie, precizate de altfel inca din momentul eleborarii
misiunii specializarii, la mijlocul anul 2000, echipa abilitata in vederea implementarii calitatii,
a urmarit si realizat in cea mai mare parte masurile continute si aprobate prin documentul
Planificarea activitatii in domeniul in domeniul asigurarii calitatii invatamantului.
Intre masurile punctuale prevazute in documentul mentionat, putem considera ca au fost
realizate in mod optim cele referitoare la identificarea mediilor educationale specifice
specializarii istorie, din care, au fost selectati in aceasta vara (2001), candidatii la admitere.
De asemeni s-a realizat o autentica intarire a legaturilor specializarii istorie cu liceele
reprezentative din municipiiile si judetele Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi.
In aceeasi ordine de idei, echipa a actionat pentru sondarea capacitatii de incadrare, dupa
absolvirea studentilor, a pietei universitare, un rol important avandu-l contactele stabilite cu
managerii Inspectoratelor Scolare Judetene amintite, sau cu directori de institutii
muzeale si de cultura, potentiale surse
de absorbtie a viitorilor absolventi.
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UNIVERSITATEA “Ovidius”CONSTANTA
Facultatea de Istorie,Drept si St. Adm.
Specializarea Istorie

COD

PLANIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL
ASIGURARII CALITATII INVATAMANTULUI
Nr
Crt.

1.

2.

OBIECTIVE
Cercetarea
si
previzionarea
evolutiilor din mediul social in
vederea identificarii cerintelor
pregatirii universitare

Obiectivele specializarii
ISTORIE

MASURI
- Demersuri investigative si de
exacta documentare
- Identificarea mediilor educationale specifice din care vor fi
selectati candidatii (clientii)
- Intarirea legaturilor sdpecializarii
cu liceele reprezentative din
municipiu si judet sub forma
intalnirilor directe cu elevii si
cadrele inv. preuniv. din
Lic.”George Calinescu”
Colegiul ”Constantin Bratescu”
Lic.”Mircea cel Batran”
Lic.”Mihai Eminescu”
Lic.Teoretic Mangalia
Lic.”N.Balcescu” Medgidia
Lic.Teoretic Cernavoda
Lic.Teoretic Cobadin
Lic.Teoretic Negru-Voda
Lic.Teoretic Fetesti Ialomita
Lic.Teoretic Slobozia
Lic.”Spiru Haret”Tulcea
Colegiul Pedagogic Tulcea
- Elaborarea paginii proprii de
INTERNET
- Sondarea capacitatii de incadrare
dupa absolvire,a pietei preuniversitare; contactarea managerilor ISJ
Constanta
Definirea explicita a componentelor
cognitive afective si psihomotorii

Document
rezultat

RASPUNDE

TERMEN

Raport analitic

Responsabilul de specializare

1 iulie 2001

Raport de situatie

Responsabilul de specializare

1 iulie 2001

Procese-verbale

Responsabilul de specializare,
Prodecanul cu calitatea
,Decanul

Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal
Proces-verbal

Q – F.Ist.

Pagini
EDITIA
1
Revizia 1
2
3
Data reviziei 15.03.2001

PAQ si Decan
PAQ si Decan
PAQ,Decan si resp.de
specializare

22.mar.. 2001
22.mar. 2001
23.mar. 2001
23 mar. 2001
29.mar.2001
30.mar.2001
30.mar.2001
29.mar.2001
29.mar.2001
5.april.2001
5.april.2001
26.april.2001
26.april.2001

Discheta

PAQ si Decan
Responsabilul de specializare
PAQ si Decan

Raport de situatie

Responsabilul de specializare

1 oct 2000
1 oct.2001

Raport specific
fiecarei specializari

Seful catedrei si PAQ

Ianuarie 2001
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4

01.00
5

Observatii/
resurse

3.

4.

5.

6.

Structurarea
procesuala
a
activitatilor in vederea atingerii
obiectivelor specifice si generale
de pregatire si formare a
studentilor
Evaluarea, monitorizarea, analiza
si corectia de la admitere la
absolvire

Imbunatatirea continua a
pregatirii personalului si a
conditiilor in vederea satisfacerii
cerintelor stabilite pentru
pregatirea si formarea
studentilor

Realizarea dimensiunii culturale
procalitate la specializarea istorie

Etapizarea obiectivelor specifice
Avizarea la avizier a obiectivelor
generale ale specializarii
A. Analiza admiterii:
- intocmirea situatiei referitoare
la desfasurarea admiterii in
sesiunea iulie 2000
B. Evalaurea preliminara a
candidatilor admisi
- monitorizarea seminariilor la
discipline fundamentale: IVR,
IVU, IsT.Gen., etc.
C. Pregatirea si desfasurarea
colocviilor si examenelor
A. Analiza prestatiei cadrelor in
procesul didactic pentru prima
parte a sem.I
B. Programarea si afisarea
graficului sedintelor de catedra
pe 2001.
C. Prezentarea criteriilor de
evaluare a personalului,
discutarea sugestiilor de
optimizare.
D. Prezentarea modelului de fisa
de planificare a carierei
Aparitia punctului de documentare
(panou utilitar)
Prezentarea in prima sedinta de
catedra pe 20001 a dociumentelor
elementare privind managementul
calitatii in vederea unei corecte
receptari a atributiilor si
competenmtelor fiecarui cadru in
domeniul de referinta a calitatii

Proces verbal
Afis

Responsabilul de specializare

1 octombrie
2000-20
ianuarie 2001

Raport ADM

Presedintele comisiei ADM;
Secretar ADM

20 dec.2000

Situatie statistica

Responsabil de specializare

25 sept.-20
dec. 2000

Raport de sesiune I
Raport de sesiune II
Proces-verbal

Responsabil de specializare
Seful de catedra

16 febr.2001
29 iunie 2001
19 ian.2001

Grafic

Seful de catedra

19 ian.2001

Proces-verbal

Seful de catedra, PAQ si Decan

19 ian.2001

Proces-verbal

Responsabilul de specializare,
seful de catedra
Responsabilul cu asig. calitatii

20 febr. 2001

Panou utilitar
Referat Q

88

Prodecanul cu asigurarea
calitatii

10 mai.2001
13 ian. 2001

Intarzierea se
datoreaza
deficientelor
metodologiei
ADM

DECAN,
Conf. Univ. Dr. Mihai IRIMIA

PRODECAN CU ASIGURAREA CALITATII,
Lector Univ. Dr. Marian Cojoc
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Anexa: Disciplinele cuprinse in planurile de invatamant
Anul I :
Istoria veche a Romaniei
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 7; Sem II = 6
Cursul trateaza cele trei importante momente din evolutia umanitatii in spatiul carpatodanubiano-pontic: preistoria, protoistoria si antichitatea, insistand asupra intervalului istoric
cuprins intre sec I iHr. – 8 dHr.
Istoria veche universala
Tipul disciplina fundamentala ( obligatorie )
Numar credite: Sem I = 7; Sem II = 6
Cursul trateaza principalele entitati statale, existente in “leaganul civilizatieie”, Mesopotamia,
Grecia si Roma antica, urmarind evolutia politica, sociala, religioasa si culturala a acestora.
Preistorie generala
Tipul:disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 5
Cursul urmareste procesul antropogenezei, formarea primelor comunitati umane, initial
nomade sau seminomade, apoi sedentare, creatoare a culturilor paleoliticului,
epipaleoliticului-mezoliticului, neoliticului si eneoliticului, precum si patrunderea odata cu
tranzitia spre bronz a grupurilor indoeuropene, stratificarea societatii, proplemele epocii
fierului sub toate aspectele.
Arheologie generala
Tipul:disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 5
Prelegerile evidentiaza importanta arheologiei pentru stiinta istoriei, subliniind premizele
domeniului, caracteristicile sale, raporturile cu ikstoria ca stiinta si cu celelalte discipline.
Istoriografia generala
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 4; Sem II = 4
Cursul trateaza inceputurile scrisului istoric din antichitate pana in zilele noastre, insistand
asupra importantelor spatii istorice precum Grecia si Roma Antica, asupra Evului Mediu,
Epocii moderne si contemporane.
Limba Latina
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 1; Sem II = 2
Cursul pracrtic de limba latina, isi propune sa familiarizeze studentii de la Facultatea de
Istorie, cu elementele esentiale ale gramaticii latine, astfel incat, ei sa poata aborda texte
originale si sa distinga elemente esentiale cuprinse in evolutia istorica a civilizartiei latine.
Metode moderne de cercetare a istoriei
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem II = 3
Metodele moderne de crcetare a istoriei, ca disciplina universitara, abordeaza in principal
toate acele incercari de definire si clasificare a cailor si mijloacelor de cunoastere specifice
domeniului istorico-arheologic.
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Etnografie generala
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem II = 3
Cusul de etnografie generala abordeaza in mod stiintific evolutia si carcteristicile etnografice
a diferitelor spatii istorice, populatii si civilizatii.
Anul II:
Istoria medie a Romaniei
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 7; Sem II = 6
Cursul cuprinde evolutia poporului roman, pe parcursul intregului ev mediu, aparitia si
dezvoltarea primelor formatiuni romanesti; sublinierea luptei pentru independenta, idea
unitatii si unirii tutror romanilor, relevarea legaturilor permanente intre romanii din teritoriile
libere sau aflate sub ocupatie straina de-a lungul Evului Mediu.
Istoria medie universala
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 7; Sem II = 6
Studiul Istoriei medii universale cuprinde evolutia (sub toate aspectele) umanitatii, in fiecare
din cele trei faze ale sale:
- Feudalismul timpuriu
- Feudalismul dezvoltat
- Feudalismul tarziu
Istoria Bizantului si a Europei de Sud Est
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 6
Cursul trateaza locul si rolul civilizatiei bizantine in Istoria medie universala si in acelasi timp
influentele exercitate asupra civilizatiei romanesti.
Stiinte auxiliare ale istoriei
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 6
Cursul urmareste evolutia istorica a principalelor stiinte auxiliare, sub toate aspectele:
epigrafie, paleografie, heraldica, diplomatica, genealogie, cronologie, etc., fiind de mare folos
absolventilor specializarii Istorie.
Istoria artelor
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem II = 3
Cursul trateaza principalele momente din evolutia artelor din punct de vedere istoric, insistand
asupra incadrarii corecte a diferitelor stiluri in arta si arhitectura.
Limbi ale izvoarelor istorice:
Limba greaca sau limba turca-osmana
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem I/II = 2
Cursurile de limba greaca sau turca-osmana urmaresc dobandirea de catre studenti a unor
cunostinte necesare citirii documentelor istorice specifice domeniului.
Epigrafie greco-latina sau Paleografie turco-osmana
Tipul: disciplina optionala
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Numar credite: Sem I =2; Sem II = 5
Cursurile celor doua discipline contribuie la dezvoltarea capacitatii de analiza si descifrare a
mesajelor continute in documentele studiate.
Arheologie medievala
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem II = 2
Cursul dezvolta latura practica a pregatirii studentilor asigurata in anul I de studiu, prin
disciplina obligatorie Arheologie generala, precum si aprofundarea cunostintelor obtinute prin
cursurile de Istorie veche a Romaniei si Istorie veche universala, respectiv.
Anul III
Istoria moderna a Romaniei
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I =8; Sem II = 7
Cursul presupune abordarea sistematica a evolutiei Tarilor Romane dupa 1821 pana la primul
razboi mondial (inclusiv), respectand incarcatura specifica marilor repere cronologice ale
perioadei de studiu: 1821; 1848;1859; 1866; 1877-1878; 1916; 1918, cuprinzand amplul
proces de regenerare nationala incheiat cu Marea Unire.
Istoria moderna universala
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I =8; Sem II = 7
Studierea Istoriei moderne universale presupune abordarea conventionala a evolutiei
umanitatii pe doua mari etape istorice:
a. Secolele 16-17, pana in preajma anului 1870, corespunzand primei faze a revolutiei
industriale si raspandirii capitalismului in regiunile importante ale globului;
b. 1870-1918, caracterizata de lupta pentru hegemonie in lume, concretizata cu prima mare
conflagratie mondiala (1914-1918)
Paleografia romano-chirilica
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I/ II = 3
Cursul permite studentilor dezvoltarea abilitatilor de descifrare a documentelor istoricescrise
cu alfabetul chirilic, numeroase, deoarece acesta a dominat in cancelariile oficiale ale Tarilor
Romane in Evul Mediu si in epoca moderna.
Muzeografie generala
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I =4
Cursul urmareste aprofundarea cunostintelor dobandite de studenti cu privire la: obiectul
muzeografiei, functiile unui muzeu, evolutia ideii de conservare de-a lungul timpului,
problemele legislatiei cu privire la patrimoniul cultural mobil, precum si la ocrotirea
monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice.
Cursuri si seminarii speciale, pe directii de specializare:
- istorie veche si arheologie,
- istorie medie si arhivistica si
- istorie moderna si contemporana.
Tipul: curs/seminar special
Numar credite: Sem I = 6; Sem II = 5
(vezi anexa – Tabelul cursurilor speciale)
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Introducere in istoria mentalitatilor
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem I = 4
Cursul trateaza problemele privind conceptul de mentalitate, evolutia istorica a cercetarii
mentalitatilor, din antichitate pana in zilele noastre.
Anul IV
Istoria contemporana a Romaniei
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I =9; Sem II = 9
Cursul cuprinde problemele fundamentale ale evolutiei Romaniei intre anii 1918-2001,
insistand asupra momentelor semnificative din perioada interbelica si postbelica, precum si
asupra raporturilor internationale cu impact deosebit in dezvoltarea statului roman.
Istoria contemporana universala
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem I = 9; Sem II = 9
Cursul surprinde principalele probleme ale omenirii intre anii 1918-2001, insistand in special
asupra relatiilor dintre Marile Puteri, fara a neglija impactul acestora in evolutia statelor mici
si mijlocii din intreaga lume, in intervalul istoric analizat.
Istoria partidelor politice din Romania
Tipul: disciplina fundamentala (obligatorie)
Numar credite: Sem II = 4
Cursul trateaza aparitia, dezvoltarea si disolutia (absorbtia in formatiuni potice mai mari,
sciziuni, dizidente sau fuziuni intre diferite formatiuni politice) partidelor, gruparilor si
asociatiilor politice romane, incepand cu a doua jumatate a secolului 19, pana in epoca
postbelica.
Cursuri si seminarii speciale, pe directii de specializare:
- istorie veche si arheologie,
- istorie medie si arhivistica si
- istorie moderna si contemporana.
Tipul: curs/seminar special
Numar credite: Sem I = 7; Sem II = 6
(vezi anexa – Tabelul cursurilor speciale)
Culte si credinte in Dacia, Moesia Inferior si Scythia
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem I = 5
Cursul aprofundeaza cunostintele insusite de studenti in anii anteriori, insistand asupra
specificului principalelor culte si credinte inregistrate in spatiile istoriece dacia, Moesia
Inferior si Scythia.
Romanitatea balcanica in epoca moderna
Tipul: disciplina optionala
Numar credite: Sem I = 5
Cursul trateaza evolutia romanilor din Balcani in epoca moderna, abordand in mod pertinent
principalele probleme ale acestora din punct de vedere istoric, drepturile si libertatile sau
incalcari ale acestora inregistrate in statele balcanice.
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Regimuri autoritare si totalitare in Europa in secolul 20
Tipul: disciplina facultativa
Cursul reprezinta o analiza comparativa, complexa si pertinenta a principalelor regimuri si
autoritare si totalitare succedate in Europa secolului 20.
Structuri etnice si raporturile dintre minoritati nationale si populatia majoritara in
Europa de Est (1918-2001)
Tipul: disciplina facultativa
Cursul trateaza evolutia structurilor etnice specifice statelor din Europa de Est, marile
probleme inregistrate in raporturile interetnice si cu populatia majoritara in secolul 20.
Nota: La cursurile facultative nu se acorda credite in planul de invatamant, dar nota obtinuta
poate fi luata in calculul mediei anuale.
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