
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Unioversitatea 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 Bioinformatica structurală a proteinelor 

2.2 Titular activităţi de curs Prof. Dr. Adriana ISVORAN 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Prof. Dr. Adriana ISVORAN 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 3 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  32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  36 

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 ● Chimie Organica 

4.2 de competenţe ● Utilizarea bazelor de date 

 

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 

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



 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

 profesionale 

• Operarea în manieră integrată cu concepte specifice informaticii, matematicii şi 

biologiei 

• Utilizarea instrumentelor informatice specifice prelucrării datelor biomedicale 

• Modelarea şi simularea  unor procese biologice 

Competenţe  

transversale 

• Identificarea rolului dintr-o echipă interdisciplinară şi preluarea responsabilităţilor 

corespunzătoare profilului profesional şi personal 

• Comunicarea şi transferul eficient de  cunoştinţe între specialişti aparţinând unor 

domenii diferite 

• Capacitate de interpretare, sintetizare şi analiza critică a rezultatelor. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea și înţelegerea unor concepte de bază ale bioinformaticii  

structurale a proteinelor si  utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională. 

7.2 Obiectivele specifice Aplicarea  cunoştinţelor de bioinformatică structurală a proteinelor   

pentru analiza și caracterizarea nivelurilor structurale ale proteinelor și 

înțelegerea  relației structură spațială – funcție biologică pentru proteine.  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Constituenti fundamentali ai materiei vii. Forţe intra şi intermoleculare. 

(2h) 

conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea. 

 

Niveluri structurale ale proteinelor (structura primară, structura secundară, 

structura terțiară, structura cuaternară). Motive structurale. (2h) 

 

Analiza structurii proteinelor: alinierea secventelor, prezicerea structurii 

secundare, obtinerea modelelor structurale, vizualizarea si analiza 

structurii. (2h)  

 

Baze de date pentru proteine: UniProt, Protein Data Bank. (2h)   

Analzia suprafetei proteice: identificarea si caractreizarea cavitătilor, 

aprecierea cantitativă a rugozitatii si corelarea ei cu structura proteinelor, 

identificarea regiunilor hidrofobe, distributia potentialului electrostatic pe 

suprafata proteinei.  (2h)  

 

Interactiuni proteine-proteine si proteine liganzi. (2h)   

Bibliografie 

Claverie J-M., Notredame C., Bioinformatics for dummies, Wiley, 2007 

Rangwala H., Karypis, Introduction to protein  structure prediction,. Methods and algorithms, Wiley, 2010 

He M., Petoukhov S., Mathematics of Bioinformatics. Theory, practice and applications, Wiley, 2011 

D. Craciun., A. Isvoran,.  Metode computaționale utilizate în analiza structurii și dinamicii proteinelor, Ed. 

Universității de Vest din Timișoara, ISBN 978-973-125-348-0, 2011 

A Isvoran, Ghid practic de bioinformatica proteinelor, Ed. Universitatii de Vest Timisoara, 2012 

Isvoran A., Web-based Computational Tools Used in Protein Surface Analysis and Characterization. 

Applications for Protein–Protein and Protein–Ligand Interactions, in Exotic Properties of Carbon Nanomatter,  

Mihai V. Putz  and Ottorino Ori Eds, Volume 8 of the series Carbon Materials: Chemistry and Physics, Springer, 

2015 203-227 

8.3 Laborator  conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea, 

algoritmizarea. 

 

Notiuni elementare de biochimie – recapitulare/introducere (4h).   

Baza de date UniProt. Analiza secventelor proteice (ProtParam, ProtScale). 

Analiza similarității secventelor (BLAST). Alinierea multiplă a secvențelor 

(CLUSTALW). (4h) 

 

Predictia elementelor de structură secundară (Jpred, PsiPred, TMPred), a  



regiunilor dezordonate ale proteinelor (GlobPlot, DisoPred,  RONN) si 

căutarea motivelor structurale (MotifScan, ScanProsite). (4h) 

Baza de date Protein Data Bank. (2h)  

Vizualizarea și analiza structurii proteinelor – Programul Chimera. (6h)  

Analiza structurii tertiare, compararea structurilor (iMolTalk, PoPMuSiC). 

(2h) 

 

Găsirea modelelor structurale pentru proteine (Geno3D, SwissModel, 

MODELLER) (2h). 

 

Analiza suprafetei proteinelor: identificare si caracterizarea cavitatilor: 

(CASTp, Fpocket). (2h) 

 

Predictia si analiza interactiunilor proteine-proteine si protein liganzi 

(ConSurf, STRING,  BioGRID, PPCheck) (2h). 

 

Bibliografie 

Claverie J-M., Notredame C., Bioinformatics for dummies, Wiley, 2007 

A Isvoran, Ghid practic de bioinformatica proteinelor, Ed. Universitatii de Vest Timisoara, 2012 

http://www.rcsb.org/pdb 

http://www.expasy.org/tools/ 

http://caps.ncbs.res.in/ppcheck/help.html 

sts.bioe.uic.edu/castp/ 

http://fpocket.sourceforge.net/ 

http://string-db.org/ 

 

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 proteinelor. 

 

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: 

4.10.2018 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Adriana ISVORAN 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


