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Titular disciplină 
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

În cadrul cursului se urmărește însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la 
structura, ultrastructura celulei vegetale și animale. De asemenea, se va insista asupra organizării 
generale a celulelor și a caracteristicilor morfostructural-funcționale ale tipurilor particulare de 
celule vegetale și animale.   

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu metodele și tehnicile de lucru 
specifice laboratoarelor de microscopie fotonică și electronică.  

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Introducere în citologia vegetală și animală 
Organizarea celulelor de tip procariot și eucariot.Teoria endosimbiotică a originii celulei 
eucariote. 
Trecerea de la organismele unicelulare la cele pluricelulare 
Membrana celulară: Structura moleculară, compoziție chimică, asimetria membranei plasmatice. 
Transportul moleculelor prin membrana celulară 
Hialoplasma: Ultrastructură. Citoscheletul și motilitatea celulară. 
Organite citoplasmatice: Nucleul.  Reticulul endoplasmatic. Centrozomul. Ribozomii. Aparatul 
Golgi. Lizozomii. Peroxizomii. Mitocondria. Plastidele. 

 

Lucrări practice 
Instrumente şi tehnici de lucru folosite în citologie. Microscopul optic: descriere, mod de 
utilizare, exerciții practice. 
Forme ale celulelor vegetale şi animale. 
Dimensiuni ale celulelor vegetale şi animale. 
Observarea celulelor vegetale neclorofiliene: celula vie, celula moartă. 
Evidenţierea membranelor biologice: plasmalema, tonoplastul. 
Evidenţierea peretelui celulei vegetale, a punctuațiilor și a plasmodesmelor. 
Evidenţierea condriomului. 
Evidenţierea plastidelor verzi la plantele superioare și la alge.  Mișcarea de cicloză. 
Evidenţierea carotenoplastelor și a leucoplastelor. 
Observarea nucleului în diviziunea mitotică. 
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 40% 
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