Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Biologie

FIŞA DISCIPLINEI
BIOLOGIE EVOLUŢIONISTĂ

DENUMIREA DISCIPLINEI
CICLU

ANUL DE STUDIU
I

MASTER

NUMĂRUL ORELOR PE
SAPTĂMÂNĂ

C
2

S

L
2

Pr.

TOTAL

SEMESTRUL
I

ORE
SEMESTRU

56

TOTAL ORE
ACTIVITATE
INDIVIDUALA*

80

STATUTUL DISCIPLINEI (F-fundamentala /
S-specializare / C-complementara)
S
NUMĂR

DE
CREDITE

COD:

TIPUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie /
opt-optionala / fac-facultativa)
OB

TIPUL DE EVALUARE
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen,
M-mixt)
E

LIMBA DE PREDARE

Română

TITULARUL

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE

CATEDRA

DISCIPLINEI

CONFERENŢIAR DR. LIGIA GABRIELA GHEŢEA

GENETICĂ
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BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELULARĂ, GENETICĂ

OBIECTIVE

1. Cunoaşterea concepţiei actuale asupra originii şi evoluţiei vieţii pe Pământ, precum şi a principalelor momente care
au condus la conturarea acestei concepţii: personalităţi ştiinţifice, descoperiri, teorii.
2. Sublinierea importanţei teoriei lui Charles Darwin pentru înţelegerea mecanismelor care stau la baza evoluţiei
speciilor; aportul biologiei moleculare la susţinerea teoriei darwiniste.
3. Cunoaşterea sistemului actual de clasificare a lumii vii.
4. Identificarea mecanismelor de generare şi amplificare/reducere a variabilităţii genetice în populaţii; înţelegerea
importanţei menţinerii diversităţii speciilor, ca garanţie a continuităţii vieţii pe Pământ.
5. Prezentarea unor metode moderne de evaluare a diversităţii genetice a speciilor.
6. Cunoaşterea bazelor genetice ale trăsăturilor specific umane, inclusiv cele comportamentale.
7. Analiza efectelor implicării omului în existenţa şi evoluţia speciilor: aspecte etice.

TEMATICĂ GENERALĂ

1. Introducere. Istoria gândirii evoluţioniste.
2. Etape ale evoluţiei vieţii pe Pământ: evoluţia prebiotică, apariţia moleculelor vieţii – acizi nucleici şi proteine, a
codului genetic şi a programelor genetice; “lumea ARN”, protobionţii; apariţia celulei eucariote.
3. Ere şi perioade geologice.
4. Sistemul actual de clasificare a lumii vii. Arborele universal al vieţii.
5. Darwinismul – rolul său decisiv în construirea viziunii actuale asupra evoluţiei lumii vii.
6. Teoria sintetică a evoluţiei – explicarea bazelor moleculare ale darwinismului.
7. Dovezi ale acţiunii selecţiei naturale.
8. Alte teorii cu privire la evoluţia şi diversificarea lumii vii: teoria neutralistă; teoria echilibrului punctat (saltaţionistă),
teoria evolutiei prin duplicaţie genică.
9. Rolul diversităţii genetice în populaţii: Importanţa teoretică şi practică a conservării diversităţii genetice în populaţiile
biologice. Mecanisme de diversificare şi evoluţie genomică.
10. Driftul genetic şi efectele acţiunii sale în populaţii.
11. Speciaţia alopatrică şi speciaţia simpatrică.
12. Originea şi evolutia speciei umane: factori genetici implicaţi în evoluţia trăsăturilor umane.
13. Aspecte privind evoluţia comportamentului uman: bazele genetice ale unor trăsături comportamentale specific
umane.
14. Omul ca factor al evoluţiei; evoluţia şi etica

TEMATICA LUCRĂRILOR
PRACTICE

1. Analiza caracteristicilor de organizare celulară la diferite grupe taxonomice, prin tehnica microscopiei electronice de
transmisie (TEM): includerea materialului biologic, ultrasecţionarea probelor şi realizarea grilelor, contrastarea
probelor biologice aflate pe grile, analiza la microscopul electronic şi fotografierea probelor
2. Metode de evidenţiere a efectelor şi rolului mutaţiei în procesul de speciaţie: restricţia, construirea de biblioteci de
ADN genomic şi de ADN complementar; secvenţierea ADN
3. Tehnica Real time PCR pentru evidenţierea variabilităţii genetice (variante alelice) în populaţii si analiza variaţiei
nivelului de expresie a unor gene
4. Citometria în flux – pentru stabilirea variaţiei cantităţii de ADN în procesul de speciaţie
5. Vizită la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa.
6. Sesiune de referate: coevoluţie şi adaptare.
7. Sesiune de referate: evoluţie şi selecţie naturală ca explicaţie a naturii umane.
8. Sesiune de referate: efecte ale implicării omului în existenţa şi evoluţia speciilor: aspecte etice (clonarea umană,
sfatul genetic, terapie genică, organisme modificate genetic,etc).

METODE DE
PREDARE

La curs: expunere, conversaţia euristică, dezbatere
La lucrările practice / seminar: demonstraţie, dezbatere
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Prezenţa la toate şedinţele de laborator / seminar
Răspunsuri corecte la întrebările de examen.
Capacitate de sinteză, corelare şi interpretare a informaţiilor.
Claritate în exprimare , însuşirea vocabularului de specialitate.
Nivelul ştiinţific al referatelor
Examen scris
0,50 x Nota de examen + 0,20 x notă referat + 0,30 x notă lucrări practice / seminar

Conferenţiar Dr. LIGIA GABRIELA GHEŢEA

