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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Genetica populațiilor este ramura geneticii care studiază fenomenele de ereditate mendeliană la nivelul 

populațiilor. Câmpul de activitate al geneticii populațiilor îl constituie constelația de gene a populației. Ea 

studiază coeziunea genetică a populațiilor, coadaptarea genelor și factorii geneticii care determină fenomenele 

respective. Cercetează structura genetică a populațiilor: frecvența genelor, frecvența genotipurilor și echilibrul 

genetic. Se ocupă îndeosebi de fluctuația frecvenței genelor sub presiunea factorilor primari ai evoluției: mutația, 

selecția naturală și driftul genetic. 

Genetica populațiilor abordează cele mai variate probleme de dinamică a populațiilor, ca, de pildă: echilibrul 

genetic al populațiilor care se înmulțesc prin sisteme conplexe de consangvinizare, dinamica frecvenței genelor 

sub presiunea mutației recurente sau sub presiunea mutației recurente și reversibile, modificările echilibrului 

genetic sub acțiunea selecției naturale și artificiale, efectele cumulate și simultane ale mutației și selecției naturale 

asupra frecvenței genelor. Genetica populațiilor se ocupă cu studiul subdivizării populațiilor mari în subpopulații 

și cu studiul evoluției subpopulațiilor sub efectul izolării. De asemena studiază efectele migrației indivizilor de la 

o populație la alta. 

Studiind transformările genetice din cadrul populațiilor sub acțiunea factorilor primari ai evoluției, genetica 

populațiilor preșintă o mare importanță pentru cunoasterea procesului evoluției organice. 

Genetica populațiilor se ocupă deopotrivă cu studiul populațiilor artificiale – soiurile de plante agricole și rasele 

de animale-, asupra cărora acționează cu deosebită vigoare selecția artificială și driftul genetic, urmărind 

modificările în constelația de gene a acestora în cursul utilizării lor ăn producție și indicînd căile pentru 

menținerea acestora la un nivel înalt de productivitate. Genetica populațiilor prezintă baza teoretică a producerii 

de semințe cu valoare biologică ridicată, la plantele agricole.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale:  

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

ale organismelor vii.; 

- aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetarea proceselor şi fenomenelor biologice; 

- 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 naţională; 

- obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-

efect şi interpretării concepţiilor biologice. 

Competențe specifice: 

-     cunoaşterea şi înţelegerea modului de transmitere a unor caractere monogenice şi poligenice în populaţii. 

- cunoaşterea şi înţelegerea principiilor geneticii populaţiilor; 

- asimilarea unor noțiuni privind forțele evolutive care acționeaza la nivelul genomul nuclear și extranuclear, 

modificând structura genetică a populațiilor umane.   

- însuşirea cunoştiinţelor referitoare la studiul transformărilor genetice din cadrul populațiilor sub acțiunea 

factorilor primari ai evoluției;  

- familiarizarea viitorului specialist biolog cu unele verigi tehnologice specifice activităţii de conservare a 

patrimoniului de gene.  

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 
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- să aplice aparatul matematic în cuantificarea proceselor de transformare dinamică în genetica populației; 

- să dezvolte gândirea practică în sensul posibilităţilor de aplicare a tehnologiilor moderne în genetica 

populațiilor artificiale și de conservare a biodiversității lumii organice; 

- să identifice direcţiile prioritare de cercetare în domeniul geneticii populației; 

- să dezvolte spiritul de echipă, a consecvenţei şi a exigenţei în promovarea conservării biodiversității; 

- să aplice legea Hardy-Weinberg în determinarea frecvenței genelor în cazul populațiilor cu fenotipuri 

distinctive; 

- să estimeze frecvenţele alelice şi genotipice în populaţii. 

Condiții prerechizit: audierea cursurilor Genetică și ameliorare, Biotehnologie, Biologie moleculară, Animale 

modificate genetic și Antropogeneza. 

Teme de bază: Coeziunea genetică a populațiilor. Structura genetică a populațiilor. Echilibrul genetic. Legea 

Hardy-Weinberg. Aplicații ale legii Hardy-Weinberg. Organismul și mediul. Variațiile ereditare. Factorii 

evoluției. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 

Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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