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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
În prezent omul reprezintă un obiect de studiu principal al ştiinţelor naturale, tehnice şi socio-umane. 

Antropogeneza ( gr. „anthropos”- om, „genesis”- origine ) studiază istoria naturală a speciei Homo sapiens, iar 

Terra, după cum afirmă antropologii, reprezintă laboratorul lor. Fiind o ştiinţă de sinteză care studiază omul ca 

fenomen biologic, originea şi evoluţia speciei umane în procesul de constituire a societăţii  (sociogeneza), 

antropogeneza are multiple tangenţe cu anatomia comparată, embriologia, biologia moleculară, genetica, 

arheologia etc. Pe lângă aceasta cursul cuprinde subiecte din antropologia etnică şi constituţională – aspecte cu 

privire la polimorfismul biologic al omului la nivel individual şi populaţional şi antroposociogeneză – dezvoltarea 

socială a omului, factorii sociali ai antropogenezei, aspect care permite o înţelegere mai profundă a psihologiei şi 

comportamentului omul în societate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale: 

- utilizarea unor tehnici eficiente clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a 

informaţiei din domeniul biologiei în corelare cu informaţia din alte domenii;  

- comunicarea logică, coerentă, ştiinţific-argumentată a informaţiei biologice referitor la mecanismele 

proceselor şi legitățile fenomenelor biologice în limba de stat şi alte limbi în diverse medii social-economice;  
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din diferite domenii ale biologiei pentru soluţionarea eficientă şi creativă a 

unor situaţii ce ţin de sănătatea proprie şi de mediul ambiant, în dependenţă de necesităţile practice proprii, 

ale economiei naţionale, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale;  
- evaluarea riscurilor şi beneficiilor unor realizări ale biologiei moderne pentru existenţa organismelor vii, 

activitatea practică, pentru mediul înconjurător şi economia naţional. 
Competențe specifice: 

- utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor biologice în explicarea proceselor și mecanismelor moleculare ale 

organismelor vii; 
- cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor cu caracter 

interdisciplinar; 

- identificarea și informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul biologiei; 
- obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-

efect şi interpretării concepţiilor biologice;  
- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. 

Finalități de studii 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să compare diferite teorii privind originea vieţii şi originea omului;  
- să compare rolul factorilor biologici şi a celor sociali în evoluţia omului;  

- să stabilească corelaţii dintre factorii biologici şi sociali ai antropogenezei; 
- să stabilească corelaţii dintre individ şi cultură; 
- să aplice metoda sistemică în studiul proceselor biologice; 
- să stabilească diferite criterii de comparaţie a anumitor structuri, procese sau fenomene biologice; 
- să identifice problemele antropogenezei; 

- să estimeze rolul gândirii sistemice în cunoașterea și înțelegerea lumii organice; 
- să propună soluții de rezolvare a problemelor privind originea vieții, originea omului, căile evoluției biologice, 

factorii evoluției biologice; 
- să selecteze dovezi naturale şi experimentale ale evoluţiei biologice; 
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- să estimeze rolul metodei istorice în cunoaşterea proceselor şi fenomenelor biologice; 
- să estimeze rolul gândirii sistemice în cunoaşterea şi înţelegerea lumii organice; 
- să propună soluţii de rezolvare a problemelor privind originea vieţii, originea omului, căile evoluţiei biologice, 

factorii evoluţiei biologice. 

Condiții prerechizit: audierea cursurilor de Genetică și ameliorare, Biologie moleculară, Chimie organică 

Teme de bază: Introducere în antropogeneză. Originea vieţii pe Pământ. Evoluţia organismelor vii. Teoriile 

evoluţiei biologice. Caracteristici generale şi dovezi ale evoluţiei. Evoluţia omului. Antropogeneza moleculară. 

Antropologia etnică. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri și seminare interactive, proiecte, portofoliu, consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  evaluările curente (40%), 

petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); evaluarea calităţii lucrului 

individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, 

activitatea la seminare etc. 
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