
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 
1.2 Facultatea  Matematică şi Informatică 
1.3 Departamentul Informatică 
1.4 Domeniul de studii Informatică 
1.5 Ciclul de studii master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatică  

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumire disciplina Algoritmi şi structuri de date în bioinformatică 
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Dr Cosmin Bonchis 
2.3 Titular activităţi de seminar  
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf Dr. Cosmin Bonchis 
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DO, 

DS 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  laborator 2 
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 14  seminar  laborator 28 
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  10 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  40 
Tutoriat   8 
Examinări   5 
Alte activităţi……………………………………   
3.4 Total ore studiu individual  83 
3.5 Total ore pe semestru 1  125 
3.6 Numărul de credite  5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ● - 
4.2 de competenţe ● Gândire logică şi abilităţi minimale de rezolvare a problemelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului ● Cursuri online folosind Google Meet/Teams/Webex 

(sau alte tooluri potrivite pentru cursuri online) și Google 

Classroom 

● sau Sală de curs cu tablă și videoproiector 

 

1   Numărul total de ore trebuie să fie cuprins între (Număr credite) x 25 ore și (Număr credite) x 27 ore 



 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului  

5.3 de desfăşurare a laboratorului • Laboratoare online folosind Google 

Meet/Teams/Webex (sau alte tooluri potrivite pentru 

cursuri online) și Google Classroom 

• sau Sala de laborator dotată corespunzător 

(calculatoare cu software instalat Python) 

 
 
 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

● Capacitatea de a identifica, adapta, descrie în pseudocod și implementa 
într-un limbaj de programare de nivel înalt  algoritmi  specifici bioinformaticii 

● Capacitatea de a evalua eficiența algoritmilor 
● Capacitatea de a utiliza și implementa structuri de date fundamentale 

utilizate în reprezentarea şi analiza datelor biologice 

Competenţe 
transversale 

● Capacitatea de a comunica cunoștințe referitoare la proprietăţile algoritmilor specifici 
bioinformaticii 

● Capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea cu proiectarea, descrierea și implementarea algoritmilor şi  
utilizarea unor structuri de date fundamentale pentru analiza şi 
reprezentarea datelor biologice. 

7.2 Obiectivele specifice Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte algoritmi specifici unor probleme 
clasice și structuri de date fundamentale; (2) să descrie metode de  analiza 
a eficientei algoritmilor; 
Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice algoritmul și structura de date 
adecvate unei probleme concrete; (2) să implementeze un algoritm într-un 
limbaj de programare de nivel înalt; (3) să analizeze eficienţa unui 
algoritm;  
Ob. Atitudinale (OAt): (1)  să înţeleagă limitele utilizării algoritmilor în 
bioinformatică; (2) să poată transmite cunoştinţe referitoare la algoritmi 
 

 

8. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Descrierea şi analiza algoritmilor. Concepte de 
bază. Utilizarea pseudocodului. Analiza eficienţei 
algoritmilor  (OC1, OC2) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

C2. Algoritmi de căutare şi sortare. Structuri liniare de 
date. Căutare secvenţială. Algoritmi elementari de 
sortare. Tehnici simple de căutare a tiparelor în 
secvenţe. (OC1, OC2, Oab1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

C3. Algoritmi bazaţi pe principiul divizării. 
Recursivitate. Algoritmi eficienţi de căutare şi sortare. 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 



 

 

(OC1-2, Oab 1) 
C4. Structuri eficiente de căutare. Movile (heaps), 
tabele de dispersie (hash tables), arbori binari, arbori 
sufix (OC1,Oab1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

C5. Algoritmi bazaţi pe tehnica programării dinamice. 
Principiul de bază. Aplicaţii: distanţa de editare, 
identificare subşiruri comune maximale, variante 
simplificate ale algoritmilor de aliniere. (OC1,Oab1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

C6. Grafuri.  Concepte de bază. Proprietăţi. Strategii 
de parcurgere. Utilizare în bioinformatică (OC1,Oab1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

C7. Strategii de căutare în spaţiul soluţiilor:  căutare 
local optimală (greedy), backtracking, branch and 
bound. Aplicaţii în bioinformatică. (OC1,Oab1) 

Prelegere, conversație, 
exemplificare 

2 ore 

Bibliografie 
 

1. M. T. Goodrich, R. Tamassia, M.H. Goldwasser. Data Structures & Algorithms in Python, Wiley, 2013  
2. Neil C. Jones, Pavel A. Pevzner – An Introduction to Bioinformatics Algorithms, MIT Press, 

Cambridge, 2004 
3. A.Levitin; Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Addison Wesley Publishing Company, 

2003 
4. D. Zaharie; Introducere in proiectarea si analiza algoritmilor, Ed. Eubeea, 2008 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
   
8.3 Laborator    
L1-2. Familiarizare cu Python. Obiecte în 
Python. Operatori şi expresii. Instrucţiuni 
condiţionale şi de ciclare. Funcţii. (Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 

L3-4.  Implementarea şi utilizarea 
tablourilor uni şi multi-dimensionale. 
Implementarea algoritmilor de căutare şi 
sortare. Prelucrări asupra şirurilor de 
caractere. (Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 

L5-6. Elemente de programare orientată 
obiect. Implementarea algoritmilor 
recursivi. Implementarea stivelor, cozilor 
şi listelor înlănţuite. (Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 

L7-8. Implementarea arborilor, a cozilor 
cu prioritate şi a tabelelor de dispersie. 
(Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 

L9-10.  Implementarea algoritmilor bazaţi 
pe programare dinamică (Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 

L11-12. Implementarea grafurilor. 
Structuri de date specifice. Algoritmi de 
parcurgere. (Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 

L13-14. Aplicaţii în bioinformatică ale 
algoritmilor greedy, backtracking, branch 
and bound(Oab2) 

Problematizare, dialog, 
învățare prin colaborare 

4 ore 



 

 

Bibliografie: 
1. M. T. Goodrich, R. Tamassia, M.H. Goldwasser. Data Structures & Algorithms in Python, Wiley, 2013 
2. P. Gries, J. Campbell, J. Montojo, Practical Programming. An Introduction to Computer Science using Python 3, The 

Pragmatic Programmers, 2013 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
● Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor de introducere în algoritmi si structuri de date de la 

programe de master din domeniul bioinformaticii 
 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 
evaluare 

 Pondere din nota finală 

Curs 

Cunoașterea tipurilor 
fundamentale de structuri de 
date şi a strategiilor de 
proiectare a algoritmilor 
algoritmilor eficienţi 

Examen scris 
în sesiunea de 
examene 

30% 

Identificarea corectă a 
structurilor de date şi a 
algoritmilor adecvaţi 
rezolvării unei probleme 
concrete şi implementarea 
acestora 

Prezentarea 
unui proiect 

50% 

Seminar    
   

Laborator/lucrari Implementarea corectă 
diferitelor tipuri de structuri 
de date şi algoritmi 

Aplicatii si 
teme de 
laborator 

20% 

   
Standard minim de performanţă 

● cunoasterea conceptelor de bază referitoare la algoritmi şi structuri de date 
● abilitatea de a implementa un algoritm simplu în Python 
● capacitatea de a identifica varianta de algoritm şi/sau structura de date pentru rezolvarea unei 

probleme simple 
Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la curs si 
laborator Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai 
mare de 5) . La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după 
aceeași regulă. In sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare 
(minim 5), cu excepția cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate. 
 

 

Data completării: 

20.09.2020 

Titular curs (Semnătura): 

prof.dr. Cosmin Bonchis 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 

 


