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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (opțională) 
 
Titular disciplină 
Conf. univ. dr. Silvica PĂDUREANU  
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

În cadrul cursului se urmărește însuşirea de către studenţi a principalelor tehnici de conservare 
a materialelor biologice vegetale şi animale utilizate la lecțiile de predare cu viitorii elevi, dar și 
în unitățile de cercetare, muzee de științe naturale și chiar în spațiile învățământului universitar 
(laboratoarele de morfologie şi anatomie vegetală, de botanică, de anatomie animală comparată, 
de anatomie macroscopică şi histologie). 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu metodele și tehnicile de lucru 
specifice întocmirii colecţiilor de organisme întregi sau părţi de organisme vegetale şi animale, de 
la sacrificare, jupuire, eviscerare, până la conservări în vederea etalărilor muzeistice, prin 
conservare în stare uscată, preparate lichide, împăieri. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Importanţa  colecţiilor de material biologic. Principii de organizare a colecţiilor de material 
biologic. 
Metode, procedee şi tehnici utilizate pentru întocmirea colecţiilor vegetale: Colectarea 
plantelor. Etapele întocmirii unui ierbar. Tematica ierbarului. Uscarea plantelor în nisip. 
Colecții de plante conservate în lichide. 
Metode, procedee şi tehnici utilizate pentru întocmirea colecţiilor de animale nevertebrate: 
Colecții de coelenterate. Colecții de viermi.  Colecții de moluște. Colecții de insecte. Colecții 
de crustacee. 
Metode, procedee şi tehnici utilizate pentru întocmirea colecţiilor de animale vertebrate: 
Colecții de pești. Colecții de batracieni. Colecții de reptile. Colecții de păsări. Împăierea 
păsărilor. Mumificarea păsărilor. Colecții de  mamifere. Împăierea mamiferelor mici, mijlocii 
și mari. Mumificarea mamiferelor mici. 

 

Lucrări practice 
Colecții de plante conservate în lichide. 
Întocmirea colecțiilor de  nevertebrate conservate în lichide.  
Întocmirea colecțiilor de  nevertebrate conservate în stare uscată. 
Întocmirea colecțiilor de pești, batracieni și reptile conservate în lichide. 
Întocmirea colecțiilor de pești, batracieni și reptile conservate în stare uscată. 
Întocmirea colecțiilor de păsări conservate prin mumificare. 



Drawing bird collections preserved by mummification.
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare prin probă scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

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