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I. Preliminarii 

Curriculum disciplinar este prevăzut pentru elevii care studiază cu termen de 2 și 4 ani,  „Anatomia și fiziologia” este 

o disciplină pe  care se bazează  mai multe obiecte de profil: dermatologia, frizerie, cosmetologiei, tehnologia 

lucrărilor manichiurii şi pedichiurii. Cunoștințele în domeniul  anatomiei și fiziologiei omului se utilizează în toate 

domeniile profesionale, permit elevilor de la specialitatea 101210 „Frizerie şi cosmetică”, să capete  competenţe  

practice, care vor  oferi elevilor siguranță la locul de muncă. 

Studierea disciplinei la anul I de studii, permite elevilor racordarea cât mai rapidă la specialitatea aleasă şi dezvoltă 

capacitatea lor de a sintetiza  cunoştinţele de specialitate, înzestrându-le cu un aspect tehnic şi un set de 

competenţe, valori şi atitudini care sunt menite să asigure o integrare profesională optimă. 

Finalitatea disciplinei constă în formarea competențelor, aptitudinilor specifice disciplinei și valorificarea  creativităţii 

elevului. 

Elaborarea acestui curriculum are drept scop crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev în a asimila materialul într-un 

ritm individual, transferarea cunoştinţelor acumulate dintr-o zonă de studiere în alta. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Componentele motivaţiei de a învăţa la disciplina „Anatomia și fiziologia” sunt cunoscute sub denumirea 
generică de factori motivaţionali, de motive sau trebuinţe. 

Motivaţia de a studia această disciplină are, nu numai, un  caracter dinamic ori activator asupra 
comportamentului elevului, ci tot odată şi unul de direcţionare al comportamentelor spre învăţare. Nu 
dispunem de o motivaţie universală şi generală, ci de una orientată mai mult sau mai puţin spre rezolvarea 
unor probleme specifice,  de aceea, ceea ce îi motivează pe elevi nu corespunde, în toate situaţiile, cu ceea 
ce crede profesorul despre sistemul lor motivaţional. Un procent foarte mare de elevi este motivat de a 
studia disciplina dată pentru dezvoltarea perspectivei de a se manifesta ca un specialist calificat. 

Studenții care studiază această disciplină sunt motivaţi de profesor,  prin faptul că materiile studiate vor fi 
utile pentru dezvoltarea profesională  a elevului şi accentuează importanţa rolului pe care îl are disciplina 
dată, în formarea unui specialist de forţă. 

Cunoaşterea particularităţilor din domeniul  disciplinei „Anatomia și fiziologia” contribuie la crearea 
mecanismelor adaptive, la sporirea capacităţii de supraviețuire  în condiţiile economice efective a 
economiei naţionale. 

Accentul pus pe esenţializarea, calitatea informaţiilor în actul de predare şi nu pe cantitatea conţinuturilor 
de predat determină dinamizarea pozitivă a motivaţiei. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competenţele specifice sunt definite la nivelul disciplinei de studiu, având un grad mai avansat 
de generalitate şi de complexitate. 
 Utilizarea terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare, folosind diverse 

metode de comunicare; 
 Identificarea organelor şi a sistemelor de organe la om, precum şi a caracteristicilor acestora; 
 Cultivarea receptivității  şi a flexibilității în aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa cotidiană; 
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 Recunoașterea  structurilor și funcțiilor organismului uman prin utilizarea experimentului şi a 
investigaţiei; 

 Reprezentarea  funcţiilor organelor şi sistemelor de organe la om pe baza modelelor; 
 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor 

organismului; 
 Respectarea   regulilor de menţinere a sănătăţii proprii omului cât și a celor din jur; 
 Realizarea  conexiunii intra-, inter- şi transdisciplinare. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

I 150 60 30 60 examen 5 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Obiectul de studiu şi conţinutul cursului  „Anatomia si fiziologia omului” 

UC1. Identificarea principalelor noțiuni, concepte și 
legități specifice domeniului. 
UC2. Distingerea  caracteristicilor sistemelor 
biologice din perspectiva principiilor de organizare 
și funcționare a materiei vii. 

1. Noţiuni generale despre „Anatomia şi fiziologia omului”. 
2. Funcţiile de bază a organismului uman: 

 Funcţia de relaţie 

 Funcţia de nutriţie 

 Funcţia de reproducere  

Funcția de relație 

2. Sistemul nervos 

UC1. Diferenţierea elementelor constitutive ale 
sistemului central şi ale sistemului nervos periferic 
la om. 
UC2. Compararea tipurilor de neuroni, a 
reflexelor condiţionate şi necondiţionate, a 
activităţii sistemului nervos somatic şi vegetativ, 
simpatic şi parasimpatic. 
UC3. Propunerea activităţilor de  îmbunătăţire    a 
stării proceselor corticale fundamentale la om. 

1. Anatomia și fiziologia sistemului nervos: 

 Structura şi funcţiile neuronului.  

 Sinapsa. 

 Sistemul nervos  central   

 Sistemul nervos periferic.  

 Sistemul nervos  somatic   

 Sistemul nervos vegetativ 
2.Activitatea nervoasă  superioară: învăţarea, memoria,etc. 
3. Reflexe: condiționate și necondiționate. 

3. Recepția senzorială 

UC1. Interpretarea  rolului recepţiei 
senzoriale în viaţa organismului. 

1. Anatomia şi fiziologia analizatorilor la om:  

 Analizatorul  vizual 

 Analizatorul auditiv  

 Analizatorul cutanat 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

UC2. Recunoaşterea analizatorilor ca sistem de 
comunicare între organism şi mediul 
înconjurător. 

2.  Anatomia şi fiziologia analizatorilor la om: 

 Analizatorul vestibular  

 Analizatorul olfactiv 

 Analizatorul gustativ 

2. Sistemul endocrin  

UC1. Descrierea structurii glandelor endocrine la 
om; 
UC2. Recunoaşterea  topografiei   şi structurii 
glandelor endocrine la om; 
UC3. Analiza  şi elaborarea unor recomandări 
pentru profilaxia unor boli la om. 

Glandele endocrine și organe cu funcții endocrine: 

 Hipofiza  

 Epifiza  

 Tiroida  

 Paratiroidele    

 Suprarenalele  

 Timusul 

 Pancreasul  

 Gonadele  

3. Anatomia şi fiziologia aparatului locomotor 

UC1. Interpretarea  relaţiei dintre sistemul osos şi 
sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.  
UC2. Recunoaşterea  tipurilor de oase şi articulaţii. 

1. Sistemul osos: 

 Structura histologică a oaselor 

 Tipuri de oase 

 Articularea oaselor 

UC3. Elaborarea unor tabele comparative ale 
structurilor locomotoare. 

2. Scheletul axial și apendicular al omului al omului: 

 Funcţiile scheletului 

 Scheletul capului 

 Coloana vertebrală 

 Cutia toracică 

 Scheletul centurii scapulare  şi al membrului superior 

 Scheletul centurii pelviene  şi al membrului inferior 

UC4. Interpretarea  relaţiei dintre sistemul osos şi 
sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.  

3. Sistemul muscular: 

 Muşchii 

 Grupurile principale de muşсhi scheletici 

 Activitatea mușchilor Scheletici 

UC5. Distingerea structurii mușchiului scheletic. 4. Structura fibrelor musculare striate şi netede. Structura muşchiului 
scheletic.  

Funcția de nutriție 

4. Anatomia şi fiziologia sistemului digestiv 

UC1. Recunoaşterea  organele sistemului digestiv la 
om. 

1. Anatomia  sistemului digestiv la om: 

 cavitatea bucală 

 tubul digestiv  

 glandele anexe 

UC2.  Schematizarea etapelor digestiei la om. 
 

2. Fiziologia   sistemului digestiv la om: 

 Motilitatea tubului digestiv 

 Digestia 
 

3. Metabolismul plastic şi energetic. Metabolismul proteic, glucidic, 
lipidic. 

UC3. Propunerea modalităţilor  de profilaxie a 
bolilor sistemului digestiv.  
UC4. Alcătuirea unor  regimuri alimentare pentru 
persoanele de diferite vârste. 

4. Alimentaţia raţională. Nutriţia echilibrată. 

5. Circulația substanțelor în organism 

UC1. Recunoaşterea structurilor, sistemelor de 1. Mediul intern lichid al organismului.: 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

organe care asigură circulaţia substanţelor prin 
corpul omului. 

 Sângele 

 Limfa   

 Lichidul  tisular. 

UC2. Distingerea  structurilor, sistemelor de organe 
care asigură circulaţia substanţelor prin corpul 
omului. 
UC3. Schematizarea  circulaţiei sangvine 
la om. 
UC4. Crearea unor scheme comparative structurilor 
sistemului sangvin. 

2. Sistemul sangvin la om: 

 Inima 

 Activitatea mecanică a inimii 

 Vasele sangvine 

 Circulația mare 

 Circulația mică 

 Funcţiile vitale ale sistemului sangvin 

UC3. Diferenţierea tipurilor de imunitate. 
UC4. Argumentarea rolului imunităţii în viaţa 
organismului. 

3. Sistemul limfatic  la om: 

 Vasele limfatice 

 Organele limfatice 

 Circulaţia limfei 

 Imunitatea 

 Funcţiile vitale ale sistemului limfatic 

6. Sistemul respirator 

UC1. Recunoaşterea  structurii sistemului respirator 
la om. 

1. Anatomia   sistemului respirator: 

 Căile respiratorii 

 Plămânii 

UC2. Descrierea mecanismelor de respiraţie la om. 2. Fiziologia  sistemului respirator: 

 Ventilația pulmonară. Inspiraţia. Expirația. 

 Volumul pulmonar 

 Capacitatea pulmonară 

 Schimbul de O2 şi CO2 între alveole şi sânge   

 Transportul sangvin al O2 şi CO2 spre celule.  

 Reglarea respirației   

7. Sistemul excretor 

UC1. Recunoaşterea  organelor sistemului excretor 
la  om. 
UC2. Identificarea  elementelor principale ale 
nefronului. 

1. Anatomia sistemului excretor: 

 Organe cu funcții excretorii: plămânii, pielea și ficatul. 

 Sistemul urinar: Rinichii - nefronul. Ureterele. Vezica urinară. 
Uretra. 

UC3. Descrierea mecanismului excreţiei la om.  
UC.4 Analiza consecinţelor dereglării 
funcţionării rinichilor la om. 

2. Fiziologia  sistemului excretor: 

 Formarea urinei 

 Micţiunea 

 Reglarea funcţiei rinichilor 

10. Sistemul reproducător 

 UC1. Identificarea organelor sistemului 
reproducător la om. 

1. Anatomia sistemului reproducător: 

 Organele genitale masculine 

 Organele genitale feminine 

UC2. Descrierea etapelor principale ale ontogenezei 
la om. 

2. Fecundarea la om. Dezvoltarea prenatală și postnatală la om 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. crt. Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1.  Obiectul de studiu şi conţinutul cursului  
„Anatomia si fiziologia omului 

4 2 - 2 

2.  Anatomia și fiziologia sistemul nervos 16 8 4 4 

3.  Recepția senzorială 20 8 4 8 

4.  Sistemul endocrin 10 6 - 4 

5.  Anatomia şi fiziologia aparatului locomotor 28 8 8 12 

6.  Anatomia şi fiziologia sistemului digestiv 26 12 4 10 

7.  Circulația substanțelor în organism 18 6 4 8 

8.  Sistemul respirator 14 4 6 4 

9.  Sistemul excretor 8 4 - 4 

10.  Sistemul reproducător 6 2 - 4 

 Total 150 60 30 60 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Funcția de relație 

Evoluția istorică a anatomiei. Aspectul general 
al corpului uman. 

Eseu nestructurat Comunicare Săptămâna 1 

Afecţiuni ale sistemului nervos. Factorii de risc 
ai sistemului nervos: 

a) Maladii ale sistemului nervos: 
 Turbarea  
 Mielita  
 Oboseala 
 Nevrozele 

b) Igiena sistemului nervos: 
 Igiena muncii 
intelectuale 

Prezentare PowerPoint Derulare de 
prezentare 

Săptămâna 2 

Afecțiuni ale analizatorului vizual, auditiv, 
cutanat vestibular, olfactiv, gustativ și igiena 
acestuia: 

a) Factorii de risc 
b) Disfuncţii  şi maladii ale 
organelor analizatorilor 
c) Prevenirea și profilaxia ale 
organelor analizatorilor 

Eseu structurat Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 3 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Hipo- și hiperfuncția glandelor endocrine.  
Preparatele  cosmetice şi hormonii: 

a) Hormonii osmoreglatori 
b) Hormonii stresului 
c) Hormonii metabolici 
d) Hormonii reproducerii 
e) Hormonii reglatori de creştere şi 

dezvoltare 

Investigația  Raportare  Săptămâna 4 

Dimorfismul sexual .  
Igiena, disfuncțiile și maladiile sistemului osos. 

Proiect de tip de învățare Raportare Săptămâna 5 

Aprecierea dezvoltării fizice a elevilor. Profilul 
dezvoltării fizice. 

a) Determinarea indicilor 
antropometrici 
b) Profilul dezvoltării fizice a 
elevului 
c) Tipul constituțional 

Proiect de tip aplicativ Raportare Săptămâna 6 

Activitatea mușchilor scheletici.  
Noţiuni elementare de igienă şi patologie: 
oboseala şi forţa musculară, întinderi şi rupturi 
musculare, distrofii musculare. 

Strudiu de caz Comunicare  Săptămâna 7 

2. Funcția de nutriție 

Glandele   digestive: 
a) Glandele salivare 
b) Pancreasul exocrin 
c) Ficatul 
d) Glandele mucoasei tubului 
digestiv 

Proiect de tip aplicativ Raportare Săptămâna 8 

Igiena, disfuncțiile și maladiile   sistemului 
digestiv: 

a) Raţia alimentară  
b) Igiena  alimentaţiei 
c) Disfuncţii şi maladii 

Planul/măsuri de  
protecție și prevenire 

Demonstrarea și 
comunicarea 

Săptămâna 9 

Metabolismul hidro-salinic: 
a) Necesităţile organismului în apă. 
b) Substanţele minerale şi rolul lor în 

activitatea vitală a organismului. 
Produse lactate în cosmetologie. 
Acţiunea legumelor şi fructelor asupra tenului, 
măștile cosmetice. 

Referat  Comunicare Săptămâna 

10 

Dieta şi alimentaţia. Vitaminele. 
Fitocosmetica, fitohormonii. 

Proiect de tip problemă Raportare Săptămâna 

11 

Funcțiile vitale ale sistemului sanguin. 
Igiena, disfuncțiile și maladiile  sistemului 
circulator: 

a) Factorii de risc 
b) Maladiile sistemului cardiovascular 
c) Igiena sistemului cardiovascular 

Prezentare Power Point Prezentare  Săptămâna 

12 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Mecanismul inspirației şi expirației.  
Igiena, disfuncțiile și maladiile   sistemului 
respirator: 

a) Factorii de risc. Igiena sistemului 
respirator 

b) Maladiile sistemului respirator 

Proiect de tip problemă Raportare Săptămâna 

13 

Igiena, disfuncțiile și maladiile   sistemului 
excretor: 

a) Factorii de risc. Igiena sistemului 
excretor 

b) Maladiile sistemului excretor 

Harta noţională  Prezentarea 
informației prin 
comunicare 

Săptămâna 

14 

3. Funcția de reproducere 

Boli  ale sistemului reproducător la om. Elaborarea  unui filmuleț Prezentarea 
publică 

electronică 

Săptămâna 
15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unităţi de învăţare Temele Nr. de ore 

 

1.  Anatomia și fiziologia 
sistemul nervos 

Studierea reflexelor somatice. 2 

2.  Anatomia și fiziologia 
sistemul nervos 

Studierea reflexelor condiționate. 
Studierea memoriei vizuale de scurtă și 
lungă durată . 

2 

3.  Recepția senzorială Analizatorul vizual.  2 

4.  Recepția senzorială Analizatorul tactil.  2 

5.  Anatomia şi fiziologia 
aparatului locomotor 

Sistemul osos. Scheletul uman.  2 

6.  Anatomia şi fiziologia 
aparatului locomotor 

Evaluarea dezvoltării fizice. 
Determinarea tipului constituțional. 
Profilul dezvoltării fizice 

4 

7.  Anatomia şi fiziologia 
aparatului locomotor 

Sistemul muscular. Grupele principale 
de muşchi scheletici.  

2 

8.  Anatomia şi fiziologia 
aparatului locomotor 

Muşchii  capului si gâtului 2 

9.  Anatomia şi fiziologia 
sistemului digestiv 

Realizarea experimentelor calitative 
pentru unele substanțe organice: 
hidrați de carbon, lipide, proteine 

2 

10.  Anatomia şi fiziologia 
sistemului digestiv 

Întocmirea raţionului alimentar.. 
Alimentaţia dietică în cosmetologie. 

2 

11.  Circulația substanțelor în 
organism 

Sistemul cardiovascular.  2 

12.  Circulația substanțelor în 
organism 

Determinarea indicilor sistemului 
cardiovascular în stare de repaus și 
după efort fizic. 

2 

13.  Sistemul respirator Sistemul respirator. Determinarea 
capacității vitale a plămânilor (CVP), 
ritmului respirator, consumului 

2 
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maximal de oxigen(CMO). 

14.  Sistemul cardio-respirator Aprecierea productivității muncii fizice 
după indicele PWC170/Phizical Workin 
Capasiti. 

2 

  Total  30 

IX. Sugestii metodologice 

În vederea realizării eficiente a demersului didactic se utilizează metode şi tehnici de învățământ  diverse: 

Nr. Unități de învățare Metode didactice 

De 
comunicare 

De explorare De acțiune De 
raționalizare 

1. Obiectul de studiu şi 
conţinutul cursului  
„Anatomia si fiziologia 
omului” 

Prelegerea  
Explicația 
 

Observația  
 

Exerciții 
Activități 
creative 

 

2. Sistemul nervos  Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 
Discuția 
colectivă 

Observația 
Demonstrarea 
imaginilor 

Exerciții 
Elaborarea 
proiectelor 
Lucrări 
practice 
 
 
 

Metode 
algoritmice 
 

3. Recepția senzorială  Prelegerea  
Explicația 
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor  
Modelarea  

Exerciții 
Lucrări 
practice 
 
 

Metode 
algoritmice 
 

4. Sistemul endocrin  Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Studiu de caz  

Elaborarea 
proiectelor 
Lucrări 
practice  
Activități 
creative 
Investigația 

Metode 
algoritmice 
Problemati
zarea 

5. Anatomia şi fiziologia 
aparatului locomotor 

Prelegerea  
Explicația 
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor  
Studiul de caz  
Modelarea  

Elaborarea 
proiectelor 
Lucrări 
practice  
Investigația 

Problemati
zarea 

6. Anatomia şi fiziologia 
sistemului digestiv 

Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
 

Exerciții 
Lucrări 
practice  
Activități 
creative 
Elaborarea 
proiectelor 

Metode 
algoritmice 
Problemati
zarea  

7. Circulația substanțelor 
în organism  

Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
Studiu de caz 
Modelarea  

Exerciții 
Elaborarea 
proiectelor 
Investigația 
Lucrări 

Metode 
algoritmice 
Problemati
zarea 
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practice  
Investigația  
 

8. Sistemul respirator  Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
Modelarea  

Exerciții 
Elaborarea 
proiectelor 
Investigația 
Lucrări 
practice  

Metode 
algoritmice 
Problemati
zarea 

9. Sistemul excretor Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
 

Exerciții 
Elaborarea 
proiectelor 
Investigația 
 

Metode 
algoritmice 
Problemati
zarea 

10. Sistemul reproducător  Explicația 
Descrierea  
Instruirea 
prin tehnici 
video 

Observația 
Demonstrarea 
Imaginilor 
Studiu de caz 

Exerciții 
Elaborarea 
proiectelor 
Investigația 

Metode 
algoritmice 
Problemati
zarea 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Pe parcursul modulurilor la disciplină,  pe lângă metodele tradiționale de apreciere a cunoştinţelor 
elevilor,  se folosesc și metode moderne de evaluare ca: testarea și problematizarea. 

 
 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

Proiectul elaborat  Validitatea proiectului   gradul în care acesta acoperă unitar și coerent, logic și 
argumentat tema propusă.  

 Completitudinea proiectului   felul în care au fost evidenţiate conexiunile și 
perspectivele interdisciplinare ale temei, competentele și abilităţile de ordin teoretic 
și practic și maniera în care acestea servesc conţinutului ştiinţific. 

 Elaborarea și structura proiectului   acurateţea, rigoarea și coerența demersului 
ştiinţific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor.  

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, bogăţia și varietatea surselor 
de informare, relevanța și actualitatea acestora, semnificaţia datelor colectate s.a. 

Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

 Coerenţa şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiţie. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele ghidului instituţiei. 

Harta noţională  Punerea în evidenţă a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile de bază spre cele specifice 
domeniului. 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul solicitat. 
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Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Corectitudinea logică a formulărilor. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

Prezentare 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în corespundere cu conţinutul 
teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre elementele grafice şi 
imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor grafice şi imaginilor. 

Studiu de caz   

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.  

  Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;  

  Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a cazului 
analizat.  

  Corectitudinea lingvistică a formulărilor.  

  Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi formularea. 

Eseu nestructurat 

 Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care 
porneşte acesta.  

  Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care porneşte 
acesta.  

  Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care exista dovezi 
verificabile, fără formulări ambigue).  

  Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din bibliografie). 

 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin care este abordată tema, 
prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza surselor bibliografice).  

 Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi gramaticale, aranjarea 
în pagină). 

Planul de idei 

 Calitatea şi relevanţa.  

  Perspectiva implementării.  

  Corelarea planului cu realitatea şi parametrii tehnici ai mijloacelor informatice 
disponibile.  

  Nivelul de detaliere a planului.  

  Originalitatea planului. 

Eseu structurat  Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care 
porneşte acesta.  

 Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care  
porneşte acesta. 

 Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care exista dovezi 
verificabile, fără formulări ambigue).  

  Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din bibliografie). 

 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin care este  
abordată tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza surselor 
bibliografice).  

  Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi gramaticale,  
aranjarea în pagină).  

  Centrarea bibliografiei eseului pe nu mai puţin de 3-4 titluri reprezentative din 
literatura de specialitate. 
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La disciplina  Anatomia și fiziologia  sunt prevăzute 4 evaluări sumative: 3- conform unităților de învățare și 1- de 
totalizare a cursului. Fiecare evaluare sumativă  constă din proba scrisă sub formă de test (ce este alcătuit conform 
algoritmului: matrice, item, barem de verificare și de notare). 

 La examenul de promovare la disciplina Anatomia și fiziologia  nu sunt admişi elevii cu media anuală sub nota 5, 
precum şi elevii care nu au recuperat absenţele de la lucrările practice sau produsele de la studiul individual. 

Examenul de promovare la disciplina  Anatomia și fiziologia  se susţin pe bilete (probă  orală), fiecare bilet conţinând 
câte 3 întrebări din diferite compartimente ale disciplinei: contact direct, lucrul individual și lucrări practice. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Disciplina Anatomia  și fiziologia va beneficia de tot echipamentul aflat în dotarea sălilor de biologie și chimie: 
planșe, mulaje, microscop, dar și de proiector, ecran, calculator, conexiune la rețeaua Internet, toate având scopul  
de a contribui la formarea/dezvoltarea competențelor profesionale.  

XII. Resursele didactice recomandate elevilor. 

Nr. crt. Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de exemplare 
disponibile 

1. Maria Duca, Lidia Dencicov-Cristea Biologie. Procese și 
sisteme vitale, clasa XI-a. Editura Prim. Chișinău, 
2014. 

profesor 
http://ctice.md/ctice2013/?pag

e_id=1690 

1 
- 

2. Toderescu Exarcu,Ileana Ciuhat, Silvia Gheorgescu, 
Maria Șoigan Biologie, clasa XI-a. Editura Didactică și 
Pedagogică. București 1993. 

Biblioteca colegiului 
 

60 

3. Bîrnaz-Secorschi N, Perciuleac L., etc.al. Biologia , 
cl.XI. Editura Prut Internațional. Сhișinău. 2004. 

Biblioteca colegiului 
 

10 

4. Cezar TH.Niculescu, Radu Cărmaciu Anatomia și 
fiziologia omului. Compediu.Editura Corint 
Educațional. București, 2014. 

La profesor /librăria PRONOI 1 
- 

5. Trevor Weston ,,Atlas de anatomie”. Editura Vox.  
București, 2003. 

La profesor /librăria PRONOI - 

6. Vigue-Martin ,, Atlas al corpului uman” Editura Prut 
Internațional,2006. 

Profesor  1 

7. MIHAIL ŞTEFĂNEŢ ,,Anatomia şi fiziologia omului”, 
volumul I, Centrul Editorial –Poligrafic Medicina. 
Chișinău 2007. 

www.medtorrents.com/.../anat
omia_omului/ana...  

- 

8. MIHAIL ŞTEFĂNEŢ ,,Anatomia şi fiziologia omului”, 
volumul II, Centrul Editorial –Poligrafic Medicina. 
Chișinău 2008. 

www.medtorrents.com/.../anat
omia_omului/ana...  

- 

9. MIHAIL ŞTEFĂNEŢ ,,Anatomia şi fiziologia omului”, 
volumul III, Centrul Editorial –Poligrafic Medicina. 
Chișinău 2010. 

www.medtorrents.com/.../anat
omia_omului/ana...  

- 
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