
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Analiza reţelelor biologice 

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 Analiza reţelelor biologice 

2.2 Titular activităţi de curs Prof.dr. Gabriel Istrate 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Prof.dr. Gabriel Istrate 

2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DO 

DA 

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 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 8 

Examinări 4 

Alte activităţi…………………………………… 

3.4 Total ore studiu individual 108 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 150 

3.6 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum  Algoritmi şi structuri de date în bioinformatică,  Biostatistică şi programare

RFundamente de genetică, Algoritmi de analiză a secvenţelor  şi semnalelor biologice

4.2 de competenţe  Abilităţi de programare, abilităţi algoritmice

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



 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs dotată cu videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Sală de laborator cu calculatoare şi software adecvat (R) 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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en
ţe

 p
ro
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o
n

al
e 

 Explicarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin analiza datelor biomedicale folosind 

cunoştinţe integrate din domeniile informaticii, matematicii, biologiei şi chimiei 

 Identificarea tehnicilor şi a instrumentelor informatice adecvate prelucrării datelor şi 

construirii unor modele  

 Alegerea, în manieră informată , a variantelor de algoritmi şi a tehnologiilor informatice 

adecvate rezolvării unor probleme concrete  

 Integrarea modelelor matematice şi computaţionale în procesul de analiză şi extragere de 

cunoştinţe din date 
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  Comunicarea  şi transferul eficient de  cunoştinţe intre specialişti aparţinând unor 

domenii diferite 

 Abilitatatea de a selecta şi analiza critic resursele bibliografice; 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea cu tehnici de analiză a reţelelor cu aplicaţii în contextul reţelelor 

biologice 

7.2 Obiectivele specifice Ob. de cunoaștere (OC): (1) să prezinte conceptele de bază din domeniul 

analizei reţelelpr; (2) să prezinte modele de reţele şi proprietăţile acestora; (3) 

să prezinte algoritmi de analiză a structurii reţelelor (detecţie comunităţi, 

identificare şabloane etc.);  

Ob. de abilitare (OAb): (1) să identifice modelul adecvat de reţea pentru 

analiza unor procese de natură biologică; (2) să utilizeze instrumente software 

specifice analizei reţelelor; (3) să implementeze în manieră eficientă algoritmi 

de analiză a reţelelor. 

 

 

 



8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C1. Concepte de bază din teoria grafurilor.  

Particularităţi ale reţelelor biologice. 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

2 ore 

C2. Proprietăţi globale ale reţelelelor complexe. 

(coeficient de grupare,  centralitate, proprietăţi 

spectrale). 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

2 ore 

C3. Modele de reţele complexe. Modelul Erdos-

Renyi. Modele de tip scale-free. 

 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

2 ore 

C4. Algoritmi pentru detectarea comunitatilor in 

retele. 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

2 ore 

C5. Algoritmi de identificare a şabloanelor 

(motivelor) în reţele 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

2 ore 

C6-7. Analiza reţelelor de reglare genică, reţelelor de 

interacţiune proteină-proteină şi a reţelelor 

metabolice 

Prelegere, conversație, 

exemplificare 

4 ore 

Bibliografie 

1. Björn H. Junker, Falk Schreiber (eds.), Analysis of Biological Networks, Wiley Series in Bioinformatics, 

2008 

2. E. Kolacyzk, G. Csardi, Statistical Analysis of Network Data with R, Springer, 2014 

3. A. Raval, A. Raz, Introduction to Biological Networks, CRC Press 2013 

4. A. Maayan, Introduction to Network Analysis in Systems Biology, Sci Signal. 2011 Sep 13; 4(190): tr5.  

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

8.3 Laborator    

L1-2.  Crearea şi vizualizarea reţelelor în 

R. Pachetul iGraph. 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

L3-L4. Analiza proprietăţilor generale ale 

reţelelor (densitate, diametru, analiza 

distribuţiei gradelor, măsuri de 

centralitate) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

L5-L6. Alte instrumente software pentru 

vizualizarea reţelelor (Cytoscape, Pajek, 

Genes2Networks, and FANMOD) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

L7-L8. Determinare clici. Detecţie 

comunităţi (algoritm Girvan-Newman, 

algoritm bazat pe propagarea etichetelor). 

Aplicaţii în  R ( iGraph) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

L9-L10. Identificare şabloane (motif 

finding). Aplicaţii în  R ( iGraph) 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

L11-L12. Analiza reţelelor de interacţiune 

proteină-proteină. Utilizare BioNet, 

Cytoscape. 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

L13-L14. Analiza reţelelor de reglare 

genică. Pachete R specifice. 

Problematizare, dialog, 

învățare prin colaborare 

4h 

Bibliografie 

1. Network Analysis and Visualization with R and igraph (http://kateto.net/networks-r-igraph) 

2. Pajek   http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/)  

3. GraphViz (http://www.graphviz.org/)  

4. Cytoscape - platform for complex network analysis and visualization  (http://www.cytoscape.org/ ) 

5. Bioconductor BioNet https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/BioNet.html  

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Falk%20Schreiber
https://www.amazon.com/dp/0470041447/ref=rdr_ext_tmb
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/
http://www.graphviz.org/
http://www.cytoscape.org/
https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/BioNet.html


6. Beisser D, Klau GW, Dandekar T, Mueller T and Dittrich M (2010). “BioNet: an R-package for the

Functional Analysis of Biological Networks.” Bioinformatics, 26(8), pp. 1129-1130.

7. Bioconductor CoRegNet http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/CoRegNet.html

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 similare de la alte universităţi şi acoperă aspectele

fundamentale ale analizei reţelelor.

10. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

Curs 

Cunoașterea conceptelor si 

tehnicilor de analiză a 

reţelelor 

Examen scris în 

sesiunea de 

examene 

20% 

Identificarea corectă a 

modelului de reţea, a 

metodei de analiză 

Realiyarea şi 

prezentarea 

unui proiect 

60% 

Seminar 

Laborator/lucrari 

Curs 

Utilizarea unor instrumente 

software adecvate si 

implementarea a 

algoritmilor de analiză 

Aplicatii si 

teme de 

laborator 

20% 

Standard minim de performanţă 

 cunoasterea conceptelor de bază din analiza reţelelor

 abilitatea de a utiliza un instrument software specific

Data completării: 

14.10.2018 

Titular curs (Semnătura): 

Prof.dr. Gabriel Istrate 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 

http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/CoRegNet.html

