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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

În cadrul cursului se urmărește însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la 
interpretarea fenotipului uman pe baza interacțiunii dintre genotip și mediu. De asemenea se 
urmărește înțelegerea modului în care se realizează individualitatea (unicitatea) fiecărui individ 
uman, modul în care se realizează polimorfismul biologic în populația umană, relația dintre 
ereditate și boală. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu modul de întocmire și 
interpretare a arborelui genealogic, cu modul de transmitere ereditară a bolilor monogenice în 
populația umană, cu  modul de determinare a filiației și a paternității pe baza grupelor sanguine. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Introducere în genetica umană 
Omul, ereditatea și mediul 
Cromosomii umani 
Genetica dezvoltării embrionare 
Bazele celulare ale eredității și ale variabilității umane 
Elemente privind reproducerea umană 
Transmiterea caracterelor monogenice la om 
Transmiterea caracterelor poligenice la om 
Elemente de genetică medicală 

Elemente de genetica cancerului 
 

Lucrări practice 
Segregarea în pedigree: modul de întocmire a unui arbore genealogic. 
Factorii care modifică echilibrul legii Hardy-Weinberg în populațiile umane. 
Modul de aplicare a legii Hardy-Weinberg în bolile monogenice umane: boli dominant 
autosomale, boli recesiv autosomale, boli recesive cu transmitere legată de cromosomul X. 
Evidențierea cromatinei sexual. 
Transmiterea caracterelor ereditate normale cu determinism monogenic, la om. 
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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