
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Matematică și 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 Aplicaţii OMICS 

2.2 Titular activităţi de curs Prof. Dr. Maria PUIU 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Asistent Univ. Dr. Adela CHIRITA-EMANDI 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 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  42 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  48 

Tutoriat   12 

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 ●  

4.2 de competenţe ●  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Retea de computere si acces la internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului ●  

5.3 de desfăşurare a laboratorului Retea de computere si acces la internet 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

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



Competenţe 

 profesionale 

● Cunosterea si utilizarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor  specifice in 

cercetarea legata de tehnologiile OMICS.  

● •Capacitatea de a înțelege și analiza problemele biologiei sistemelor însușindu-și 

metodologia si tehnicile de investigare din sfera OMICS 

● Cunoastere de metode și tehnici de laborator pentru genomica, transcriptomica, 

proteomica si metabolomica 

● Utilizarea de metode pentru integrarea datelor rezultate din diferite tehnologii OMICS.   

● Capacitatea de a interpreta datele obtinute si de a le sintetiza sub forma unui proiect de 

cercetare. 

Competenţe  

transversale 

● Dezvoltarea capacității de a utiliza baze de date și de a prelucra informațiile obtinute.  

● Dezvoltarea capacitatii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de 

pregătire profesională. 

 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cunoaşterea și înţelegerea unor concepte de bază ale metodele de analiza OMICS si  utilizarea 

lor adecvată în comunicarea profesională. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Cunoasterea de noţiuni şi tehnici moderne pentru:  

- Intelegerea variației genomului în populație, inclusiv a tehnologiilor pentru detectarea 

acestora 
- Înțelegerea modului în care secvențializarea de înaltă performanță a ADN-ului poate 

fi utilizată pentru a identifica variantele genetice cauzale în bolile monogene 
- Înțelegerea modului în care “Genome Wide Association Studies”(GWAS) pot detecta 

markeri în bolile multifactoriale 
- Înțelegerea modului în care tehnologiile de secventiere pot fi utilizate pentru a explora 

modificările expresiei genelor 
- Înțelegerea modului în care analizele de spectrometrie de masă (MS) pot fi utilizate în 

experimentele proteomice si metabolomice cantitative și calitative 
-  Înțelegerea principiilor fundamentale de analiză a datelor în OMICS și integrarea 

datelor OMICS 
- Aplicarea diferitelor tehnologii OMICS 
- Selecția critică a metodelor –design de studiu 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Variația genomului în populație, si tehnologii pentru detectarea acestora. 

(2h) 

conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea. 

 

Aplicatiile genomicii în bolile monogene. (2h)  

Aplicatiile genomicii în bolile multifactoriale – studiile GWAS (4h)   

Aplicatiile tehnologiilor de ultima generatie in transcriptomica. (2h)   

Aplicatiile spectrometriei de masă (MS) în experimentele proteomice si 

metabolomice cantitative și calitative (2h)  

 

Aplicarea diferitelor tehnologii OMICS (2h)   

Bibliografie 

Broadhurst DI, Kell DB. Statistical strategies for avoiding false discoveries in metabolomics and related 

experiments. Metabolomics 2006;2:171–96. 

Bijlsma S, Bobeldijk L, Verheij ER, Ramaker R, Kochhar S, Macdonald IA, et al . Large-scale human 

metabolomics studies: a strategy for data (pre-) processing and validation. Analyt Chem 2006;78:567–74. 

Maria Puiu, Dorina Stoicanescu, Cristina Gug, Simona Farcas, Cristina Popa, Nicoleta Andreescu, Adela Chirita-

Emandi, Andreea Dobrescu.Curs de Genetică Medicală. Editura Eurostampa, ISBN 978-606-32-0296-4, 2016 

8.2 Laborator  conversatia, 

demonstratia, 

 

Notiuni elementare genotipare – recapitulare/introducere (4h).   



Concepte si practica utilizare UCSC Genome browser. (4h) modelarea, 

problematizarea, 

algoritmizarea. 

 

Aplicatii GWAS- de la alegerea lotului la studiul dezechilibrelor de linkagae 

(4h) 

 

Teste pentru analiza diferentiala a expresiei genice . Diferite tipuri de stocare 

a datelor și dimensiunea acestora. (4h) 

 

Performanța și controlul calității sistemului nanoLC-MS / MS; Algoritmul de 

căutare pentru identificarea proteinelor; Controlul cantitativ al calității 

datelor, Expresia diferențială a proteinei (4h) 

 

Integrarea datelor Omics - Suprapunerea caracteristică a expresiei diferențiale 

(2h) 

 

Integrarea datelor Omics - Categorizarea funcțională și caracterizarea 

diferitelor nivele (2h). 

 

Integrarea datelor Omics - Analiza căii comune (4h)  

Bibliografie 

Ransohoff DF. Opinion – Rules of evidence for cancer molecular-marker discovery and validation. Nat Rev 

Cancer 2004;4:309–14. 

Brown M, Dunn WB, Dobson P, Patel Y, Winder CL, Francis-McIntyre S, et al . Mass spectrometry tools and 

metabolite-specific databases for molecular identification in metabolomics. Analyst 2009;134:1322–32. 

Wang H, Thomas DC, Pe’er I, Stram DO. 2006. Optimal two-stage genotyping designs for genome-wide 

association scans. Genet. Epidemiol. 30:356-368. 

Puiu Maria, Stoicanescu Dorina, Gug Cristina, Popa Cristina, Farcas Simona, Andreescu Nicoleta, Adela 

Emandi-Chirita, Corina Pienar, Meszaros Noemi.Genetica medicala – caiet lucrari practice. Editura Eurostampa, 

ISBN 978-606-569-563-4, 2013 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

In cadrul cursului se obtin informatii teoretice, iar in cadrul laboratoarelor se formeaza deprinderi de utilizare a 

diferitelor baze de date, a metodelor și tehnicilor specifice bioinformaticii structurale a tehnicilor OMICS. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota 

finală 

Curs Continutul stiintific si structurarea proiectului Proiect 50% 

Laborator/lucrari Evaluarea periodică Aplicații practice 50% 

Standard minim de performanţă: Obtinerea notei minime de 5 la toate evaluarile periodice si respectiv la proiect. 

 

 

 

Data completării: 

14.10.2018 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Puiu Maria 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 

 


